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Brugse Scholenactie “De Gelaarsde Kinderen” – do. 7 oktober – 10.00u
Gedurende vier dagen, van woensdag 6 oktober tot zaterdag 9 oktober, zal er gefietst worden
langs een te vrezen overstromingslijn in 2100. “Ride the Tide” is een actie opgezet door
Climate Express die wij als Grootouders voor het Klimaat voluit steunen. Meer info over de actie
vind je op https://climate-express.be/ride-the-tide-2021/
Op initiatief van Grootouders voor het Klimaat – Regio Brugge zullen Een 600-tal kinderen uit 4
scholen die op de route liggen, de fietsers aanmoedigen op donderdag 7 oktober.
Met hun gekleurde laarsjes aan roepen ze op om NU een ambitieus klimaatbeleid te voeren, en
zo hun toekomst leefbaar te houden. Een symbolische en visueel aantrekkelijke actie.
Deze actie werd in de verschillende scholen grondig voorbereid: Ze praatten erover, kregen info
en maakten een eigen lied. In de middelbare school Immaculata bereidt een werkgroep deze actie
zelf grondig voor. Zij namen samen het laatste IPCC rapport door en maakten een video die in een
tiental klassen dezer dagen bekeken wordt.

“Ik wil Brugge niet zien zakken in de zee
Ik wil Brugge niet zien zakken in de zee
Ik wil Brugge niet zakken, Brugge niet zakken
Brugge niet zien zakken in de zee
Ik
Ik
Ik
Ik

wil
wil
wil
wil

het water niet tot in mijn laarzen
het water niet tot aan mijn knieën
geen water in mijn laarzen, geen water aan mijn knieën
het water niet tot in mijn laarzen.”

De actie zal op volgende tijdstippen en locaties plaatsvinden:
10u00 De Boomhut, Kon. Leopold III laan 102, St-Andries en de Triangel (vijfde en zesde
leerjaar) 270 gelaarsde leerlingen en kleuters. Basisschool de Zessprong houdt zijn antwoord
nog in beraad.
De fietsgroep houdt hier even stil en Brugse fietsers sluiten hier aan.
Hier is ook een PERSMOMENT voorzien.
10u15 Mast Sint-Michiels (Immaculata), Kon. Astridlaan 4, St-Michiels (300 scholieren
middelbaar eerste graad). Hun outfit is een goed bewaard geheim.
11u3O Klimop, Fabiolalaan 2 (hoek Loppemsestraat), Oostkamp (leerlingen lagere
school) minimum 50 gelaarsde leerlingen.

Over RIDE TO THE TIDE
Met deze FIETSactie wil de jongerenorganisatie Clmate Express erop wijzen dat niks doen aan de
klimaatproblematiek veel meer zal kosten dan nu actie te ondernemen. Een Klimaatwet zoals in
Nederland, met beleid op lange termijn ontbreekt bij ons. Op het ogenblik zitten we al met een
stijging van ongeveer 1,2°C. Gaan we boven de 1,5 °C, dan komen de komende generaties stilaan
in een onleefbare wereld terecht.
Het nieuwe IPCC rapport van de V.N. gewaagt zelfs van een scenario van plus 2,8°C. Naast de
opwarming krijgen we ook nog eens extremer weer : meer en langere droogtes, kortstondige maar
hevige regens…. de hevige overstromingen in ons land deze zomer waren daar een voorproefje
van. Daarnaast en op termijn staat ons ook een stijging van het zeeniveau te wachten.
Wij danken u voor de aandacht, die u aan deze actie wil besteden
CONTACT:
Jeroen Opdebeeck – jeroen.opdebeeck.1952@gmail.com - 0473 432381
is als Grootouder voor het Klimaat woordvoerder voor het Brugse onderdeel van de actie.
Bijkomende info is bij hem te verkrijgen.
Perscontact nationaal: Koen Platevoet – pers@grootoudersvoorhetklimaat.be – 0498.51.68.42

Onze persmap:
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/persmap/

