
vzw Grootouders voor het Klimaat
Actiegroep Regio Gent

nodigt u uit op zijn Lanceermoment

zaterdag 23 oktober 2021, 10.30 uur
Spaanse Gouverneurswoning
Buitenhof 35, 9000 Gent

Al anderhalf jaar heeft Grootouders voor het Klimaat een kern die zich op Gent en ruime 
omgeving focust - een actiegroep die door de omstandigheden op de achtergrond moest 
blijven. Hoog tijd dus dat we uit de coulissen komen en met u kennis kunnen maken. 

Toch hebben we met de actiegroep RegioGent het voorbije jaar niet stil gezeten. We lanceer-
den de landelijke campagne 'Onze spaarcenten voor hun toekomst' en werken aan de voor-
bereiding van het thema 'voeding en het klimaat'. Lokale thema's komen evengoed aan bod 
en we kijken uit naar samenwerking met plaatselijke verenigingen.

Dat  er  dringend  doortastende  klimaatmaatregelen  nodig  zijn  om  de 
klimaatcrisis  te  keren,  dat  de  aanstaande klimaatconferentie  "wreed" 
belangrijk is voor ons en alle komende generaties, en dat iedereen de 
volgende  jaren  bij  de  les  zal  moeten  blijven,  daarvan  hoeven  we  u, 
bezorgde 50-plusser, niet meer te overtuigen. En u hebt enthousiasme, 
inzicht en ervaring te over. Dan zien we elkaar toch op 23 oktober?

Om 10 uur staat de koffie klaar, en vanaf 10.30 u. kunt u dit verwachten:

• Wie zijn de Grootouders voor het Klimaat (Koen)
• Hoe past onze actiegroep in de Regio Gent (Vera)
• Welke campagnes voeren we al met RegioGent (Frans en Pieter)
• Tine Hens, historica, journaliste en auteur, spreekt over haar klimaatboek 'Het is 

allemaal de schuld van de Chinezen'
• Een klimaatjongere heeft iets te zeggen
• Ook u hebt iets te zeggen (Frans modereert)

Zo rond 12.30 uur kunnen we bij een broodje (3 €) en een drankje, vrij netwerken en ideeën 
uitwisselen. 

Onze generatie heeft de ecologische voetafdruk onhoudbaar zien toe-
nemen. De kleinkinderen, die van ons, van u, van iedereen in de hele 
wereld mogen daar niet het slachtoffer van worden. Daar kunnen we 
nu onze verantwoordelijkheid voor nemen. Bekijkt u dat mee?

Op zaterdag 23 oktober vanaf 10.00 uur in de Spaanse Gouverneurswoning (dat is naast de 
Sint-Machariuskerk aan de Prooststraat). Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is 
nodig: mail naar RegioGent@gvhk.be met opgave van alle namen of bel Pieter op 09.2284262.

We kijken ernaar uit.
Van harte,

Dirk Tonnard, Frans De Clerck, Guy De Koninck, Koen Platevoet, Lieve Parmentier, 
Luc Mariën, Marc Cabus, Pieter Lievens en Vera Dua.


