
Persuitnodiging Grootouders voor het Klimaat, 25 mei 2022

Inspiratiedag Grootouders voor het 
Klimaat op 30 mei: panelgesprek 
ouderenverenigingen

Op maandag 30 mei organiseert Grootouders voor het Klimaat (GvK)  een Inspiratiedag in de 
gebouwen van het Vlaams Parlement voor hun actieve leden en vele geïnteresseerden. 
Ouderen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de klimaat- en biodiversiteitscrisis 
en willen hun stem laten horen.

"Hoe kunnen de ouderen samen het meest op het 
klimaatbeleid wegen?"

Grootouders voor het Klimaat ontving op 10 mei de Ultima van de Vlaamse Cultuur in de 
categorie sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een opsteker en erkenning, zeker nu de 
beweging zich wil verbreden en meer mensen wil betrekken. 

Op 30 mei zullen de deelnemers aan de 
Inspiratiedag vanaf 11 uur in de zalen van het 
Vlaams Parlement informatie uitwisselen over 
de werking en planning van de klimaat-
beweging en overleggen hoe we vooruit 
kunnen. Na de lunch zijn er themagroepen en 
om 15 uur vraagt een panel met 
vertegenwoordigers van verschillende 
verenigingen zich af hoe ouderen en gezinnen 
samen het meest op het klimaatbeleid kunnen 
wegen. Zoveel aspecten treffen onze 
generatiegenoten en gezinnen immers sterk: 
energiearmoede nu de prijzen sterk stijgen, 
mobiliteit waarbij het openbaar vervoer op vele 
plaatsen achteruit gaat, noodzakelijke 

investeringen in isolatie en energiebesparing. Met de grote (ouderen)verenigingen willen de 
Grootouders de noden en verzuchtingen van de ouderen bespreken en overleggen hoe we 
kunnen samenwerken.

Het panelgesprek in zaal De Schelp in het Vlaams parlement, wordt gemodereerd door Alma 
de Walsche, journalist en ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Deelnemers zijn 
Koen Peeters (coördinator cel belangenbehartiging OKRA), Geert Vanderheyden (onder-
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voorzitter De Gezinsbond), Leona Detiège (voorzitter S-Plus), Jul Geeroms, (voorzitter  Vlaamse 
ouderenraad) en Martin De Loose, (directeur Neos).

Na het panelgesprek (rond 16 uur) is er ruimte voor een persmoment. Afspraken voor 
interviews, verslaggeving e.d. kunt u maken met Koen Platevoet, persverantwoordelijke GvK 
(pers@grootoudersvoorhetklimaat.be - 0498.51.68.42).

Meer over Grootouders voor het Klimaat

Website: grootoudersvoorhetklimaat.be
Persmap: grootoudersvoorhetklimaat.be/persmap/

Programma Inspiratiedag: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/events/gvkdag22/

Uitnodiging Inspiratiedag: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/wp-content/uploads/simple-file-
list/Uitnodiging_Inspiratiedag_GvhK_20220530.pdf

Alma De Walsche:  https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/alma-de-walsche/

Contact vzw Grootouders voor het Klimaat
Bernard Hubeau, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be
Koen Platevoet, perscontact GvhK: 

pers@grootoudersvoorhetklimaat.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. 

Op 10 mei 2022 ontvingen we van de Vlaamse Gemeenschap de Ultima-cultuurprijs voor  
sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Op 30 mei 2022 organiseren we in het Vlaams Parlement een Inspiratiedag waar we zo veel 
mogelijk senioren bij willen betrekken. De uitnodiging met programma kunt u hier afladen 

In de herfst fietsen we in de aanloop naar de Klimaattop COP27 in Egypte, massaal door ons 
land met de actie Trappen voor het Klimaat. We hopen veel leeftijdsgenoten in deze tocht mee 
te nemen.

Onze campagne Onze centen voor hun toekomst wordt in 2022 voortgezet met o.m. een 
workshop voor de hogere graad van het middelbaar onderwijs, ontwikkeld met de steun van 
het Fonds voor Financiële Geletterdheid, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
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