
Grootouders voor het Klimaat
willen de wereld goed overdragen aan onze kinderen



Het klimaat verandert te veel & te snel

In 2022 Nederland al bijna 2 oC  meer dan in 1880



Weet je nog
wel….

• Tussen 1905 -1995 gemiddeld elke 6 
jaar een Elfstedentocht

• En sinds 1995?  NUL (0!)  

file://NUL


Gevolgen van 
Klimaatverandering 

Stormen en orkanen

Smeltende ijskappen
& stijgende
zeespiegels

Extreme droogtes en
branden

Risico op meer
tropische ziektes.



Gevolgen voor onze kinderen:

Voedselvoorziening onder druk

Economische, politieke en sociale
druk

Zo willen we wereld niet voor onze
kinderen achterlaten



Waarom reageren
we zo traag? 

Macht der gewoonte? 

Politiek & industrie
veranderen pas onder
druk van kiezers en
klanten.

Klimaatverandering
gaat geleidelijk?

Er is niet één oplossing; 
het is ingewikkeld.



Politiek ongebonden

Solidair met toekomstige
generaties

2 miljoen senioren zijn
kiezers, klant, oma, opa, 
buurvrouw & buurman. 

We hebben tijd, een
netwerk en invloed! 

Grootouders hebben
invloed!



Onze organisatie

Ontstaan uit Urgenda in 
2016

Organisatie:
• Landelijk  

• 15 plaatselijke groepen (enkele i.o.) 

• internationaal netwerk

Werkgroepen: o.a.: 
• Pleindemonstraties

• Politiek

• Groen Pensioen

• Lezingen/Webinars

• Ambassadeurs

• Communicatie

• Klimaatkinderboek 

• voorlezen 



Wij proberen de 
politiek te 
beïnvloeden:

1. 10 puntenplan (landelijk)

2. Klimaatcoalities (plaatselijk) 



Wij voeren acties

Pleindemonstraties in Den Haag

Klimaatcoalities (lokaal)

Groen pensioen

Toekomststoel……

Energie voor iedereen



We bevorderen 
bewustwording en 
gedragsverandering 

Webinars

Workshops en 
Lezingen

Voorlezen

Prijs beste klimaat 
kinderboek

Pers



Lokale groepen kiezen hun eigen agenda

Plaats Voorbeelden van Activiteiten

Haarlem Lokale klimaatcoalitie
Zienswijze op groenbeleidsplan Gemeente;  
Bollenbevrijdingsdag (bloembollen )
Fietsdemonstratie; Debatavond  etc…

Hilversum Bakfietsactie;  City run
Brieven aan gemeenteraadsleden en 
Kindergemeenteraad
Digitale foto expositie hogeschool voor journalistiek

Amersfoort Elke vrijdag 2 personen op de markt
Klimaatcoalitie Amersfoort (met XR, Milieudefensie, 
Groene kerken, GvhK) 
GvhK bij installatie gemeenteraad.; Demonstratie 
Schiphol

Den Bosch Elke zaterdag  flaneren van 11-12 winkelgebied  rond 
de markt

Wageningen Focus op plantaardig dieet; Klimaatmarsen; 
Voorlezen op scholen (BSO);  50+ers aanspreken



Doet u mee?

Nieuwsbrief
Donatie
Manifest,
Werkgroepen
Lokaal
Acties

Anders? 

• Info@grootoudersvoorhetklimaat.nl

• www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

mailto:Info@grootoudersvoorhetklimaat.nl
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