GROEN LEVEN

‘Ik doe het
voor mijn
kleinkinderen’
Leny Cobben (71) is actief voor een beweging
van grootouders die zich inzetten voor het leefbaar
houden van de aarde.
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GROEN LEVEN

‘Onze planeet is
prachtig, maar
er is een wankel
evenwicht’
“Het schiet allemaal niet op, in mijn ogen. Er moet
veel meer gebeuren om klimaatverandering tegen
te gaan en de aarde te redden. Hang bijvoorbeeld
bij grote bedrijven een p
 rijskaartje aan hun mate
van CO2-uitstoot. Zodra ze het in de portemonnee
voelen, zul je zien dat het aantrekkelijk wordt
om hun uitstoot te beperken. Onze aarde is een
prachtige planeet, dat ziet iedereen. Maar er is een
wankel evenwicht dat nu wordt verstoord. Politici
aarzelen te lang met het treffen van maatregelen,
terwijl dat echt nodig is. We halen onze energie
nog te veel uit olie, gas en steenkool. Daardoor
komt er te veel CO2 in de dampkring en warmt
de aarde te snel op. Wereldwijd krijgen we steeds
meer last van orkanen en bosbranden, terwijl
oerwouden worden gekapt die juist zorgen voor
een vermindering van CO2. De gletsjers smelten
en de stijging van de zeespiegel vormt een rechtstreekse bedreiging voor de mensheid, zéker in ons
laaggelegen Nederland. Dat zijn dingen waarvan ik
soms wakker kan liggen.”

INSPIRATIE OP HET PLEIN
“Vorig jaar las ik een stuk in een plaatselijk blad
over Grootouders voor het Klimaat. Eén en één
is twee, dacht ik meteen. Ik ben een oma en ik
wil me inzetten voor het klimaat. Ik ging naar
een landelijke inspiratiedag en sloot me aan bij
de beweging. Sindsdien is mijn motor nog sneller
gaan draaien. Om de week hebben we op zaterdag
een pleinbijeenkomst in het centrum van Den
Bosch. Het kost me wat vrije tijd, en die geef ik met
liefde. Door weer en wind fiets ik naar de stad om
voorlichting te geven. We spreken voorbijgangers
aan. Ik leg uit waarom wij, bezorgde grootouders,
daar staan. Soms tref je mensen die weinig met
het klimaat bezig zijn, maar dan hoop ik dat ze
zich toch een beetje meer bewust worden van het
klimaatprobleem. Door corona kunnen we nu
uiteraard n iet met z’n allen samenkomen. Dat mis
ik wel. Onze bijeenkomsten doen we nu online
en we spelen in op de actualiteit. Zo zijn we een
posteractie begonnen. Mensen kunnen via onze
site een poster downloaden en die voor hun raam
hangen. Minimaal 1,5 meter, maximaal 1,5 graad
– het eerste voor het afstand houden, het tweede
als verwijzing naar de opwarming van de aarde.”

KAN HET NIET ANDERS?

TROTSE OMA

“Mijn drive om verandering voor elkaar te krijgen
is enorm. Ik heb bijna dertig jaar lang lesgegeven
aan de Volksuniversiteit, ook over de aarde en het
heelal. De klimaatproblemen waren toen al aan de
orde. Ook las ik al tijden verontrustende d ingen
over de opwarming van de aarde in de krant.
Zo werd ik steeds milieu- en klimaatbewuster.
Tegelijkertijd zag ik de weerstand bij politiek
en burgers om stappen te ondernemen. Er werd
vaak gekozen voor snelle verdienmodellen die
duurzaamheid in de weg zitten. Daar wond ik
me over op. En toen werd ik tien jaar geleden
voor het eerst oma. Inmiddels heb ik drie kleindochters van tien, zeven en vier. Zij staan voor
mij symbool voor al die jongeren die nog van
deze wereld m
 oeten kunnen genieten. Ik maak
me zorgen om hun toekomst.”

“Natuurlijk begint het ook allemaal bij jezelf,
anders ben je volgens mij niet geloofwaardig. Mijn
man en ik hebben zonnepanelen, muur-en vloer
isolatie, we eten minder vlees en als op vakantie
gaan er na de coronacrisis nog in zit, geef ik de
voorkeur aan reizen met de trein. Maar voorlopig
genieten we van wandelingen door het prachtige
gebied van de rivier de Aa bij ons in de buurt. We
hopen met onze kleindochters samen nog veel
plezier te hebben van het bos, het strand en de
duinen. Dat gun ik ze, en alle kinderen na hen.
Ik heb veel vertrouwen in de jongste generatie:
onlangs maakte onze kleindochter van tien een
poster met daarop: ‘Wij houden van het milieu!
Dus help mee om het plastic op te ruimen! We love
the earth!’ En daar had deze trotse oma zich niet
eens mee bemoeid.”
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‘Al die jongeren
en de generaties
na hen, ik gun ze
de wereld’
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