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Grootouders voor het Klimaatambassadeur Warre Borgmans schrijft
derde editie van de omgekeerde
nieuwjaarsbrief

Het is intussen een traditie: met Nieuwjaar schrijft een ambassadeur van Grootouders voor
het Klimaat de omgekeerde nieuwjaarsbrief. Het zijn dan niet de kleinkinderen die met
wensen en beloftes komen voor hun (groot)ouders, maar de grootouders voor hen. In de
brief spelen de klimaatcrisis en het niet al te beste klimaatrapport van de oudere
generaties een centrale rol.
Op 1 januari 2020 schreef jeugdschrijver Marc De Bel met zijn “liefste kleinkoters” de eerste
omgekeerde nieuwjaarsbrief. Een jaar later, 1 januari 2021, was het de beurt aan
jeugdauteur en ambassadeur Linda Van Mieghem om "de dingen eens op hun kop te
zetten" met haar omgekeerde nieuwjaarsbrief.

Beste jonge mensen van de toekomst
Dit jaar, 1 januari 2022, schrijft en leest acteur Warre Borgmans de omgekeerde nieuwjaarsbrief. Hij richt zich tot de "jonge mensen van de toekomst", de "toekomstvolwassenen", zoals hij ze noemt. Zijn boodschap is er een van bewondering en vertrouwen in de jeugd, die "niet bij de pakken blijven zitten", ondanks de vele problemen die
op hen afkomen:
Maar jullie blijven niet bij de pakken zitten. Integendeel, genoeg gepalaverd, de
straat op! Actie! Met de vlam in de propere pijp en wind in de volle zeilen.
Maar ook de hoogdringendheid om de klimaatcrisis aan te pakken wordt duidelijk
verwoord:
Ondertussen weten we dat veranderen tijd vergt, maar de aarde verwittigde
ons al ettelijke keren dat zij die tijd niet heeft. De aarde telt af, en we hebben er
maar één : die van u en die van mij.
Zelf belooft Warre zijn best te doen, maar zijn appél gaat verder :
We moeten meteen enkele versnellingen hoger schakelen. Iedereen: bedrijven,
politiek, iedereen…

Omgekeerde nieuwjaarsbrief met Warre Borgmans | GvK_persbericht 30 december 2021 p 1 /2

Denk niet links, denk niet rechts, denk na !
De brief eindigt met een oproep om moed, geduld en vertrouwen te behouden in deze
woelige tijden en – het gepolariseerde klimaatdebat overstijgend - goed na te denken :
Laten we moed, geduld, vertrouwen en liefde koesteren in de onbekende
wereld die we betreden. Denk niet links, denk niet rechts, denk na.
En tenslotte, met een knipoog:
En houd het ook plezant, hé
Jullie kapoen, Warre

Redactionele informatie
De video met de nieuwjaarsbrief staat onder embargo tot 1 januari (00.00 uur) . Dan
zetten we hem op de website van de Grootouders en op sociale media. De volledige tekst is
beschikbaar via onze persmap en we kunnen u op eenvoudig verzoek een preview van de
video geven.
Website: grootoudersvoorhetklimaat.be
Op 1 januari wordt de nieuwjaarsbrief voorgesteld op de Grootouders-website:
https://grootoudersvoorhetklimaat.be/nieuwjaar2022/

Persmap: grootoudersvoorhetklimaat.be/persmap/
Volledige tekst van de brief:
https://www.gvhk.be/wp-content/uploads/simple-file-list/GvhK_Omgekeerde_Nieuwjaarsbrief_WarreBorgmans_220101.pdf

Contact vzw Grootouders voor het Klimaat
website: grootoudersvoorhetklimaat.be
Bernard Hubeau, co-voorzitter: info@gvhk.be
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: info@gvhk.be
Koen Platevoet, perscontact GvhK: pers@gvhk.be – 0498.516842
Grootouders voor het Klimaat is een onafhankelijke beweging,
sociaal bewogen en geëngageerd. We willen een leefbare wereld doorgeven aan de
volgende generaties. Met onze activiteiten willen we met onze leeftijdgenoten en samen
met andere organisaties en bewegingen de samenleving sensibiliseren en oproepen tot
actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid.
vzw. Grootouders voor het Klimaat | Kerkstraat 58 2640 Mortsel | vzw: 0753.407.116 RPR Antwerpen |
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