
Climate Change Challenge 
-Mission Earth- 

-een initiatief om jongeren te betrekken bij de Klimaatcrisis- 
 
 
Beste challenger, 
 
Gezaghebbende organisaties en personen vertellen ons dat er NU iets moet gebeuren willen 
wij een klimaatramp voorkomen. Zo hebben de Verenigde Naties een Agenda2030 met 17 
klimaatdoelen. Jan Terlouw schreef al een klimaatmanifest voor Nederlandse jongeren met 9 
actiepunten. Hij merkte daarbij op dat jongeren niet zomaar een mening hebben, maar dat 
zij gelijk hebben!  
Veel bedrijven nemen maatregelen om milieuvriendelijk te werken en zetten in op een 
circulaire productie. Initiatieven voor nu, maar vooral voor de volgende generatie. 
 
Ongelofelijk hoeveel activiteiten en milieuprojecten ook op scholen plaatsvinden. 
Duurzaamheid, Circulaire economie en Milieubewuste keuzes staan hoog op het 
programma. Middelbare scholieren, maar ook basisschoolleerlingen laten horen dat zij 
zuinig zijn op deze aarde en dat er NU iets moet gebeuren. 
 
Het lijkt er echter op dat de wereldleiders tijdens de milieuconferentie COP29 in Glasgow de 
urgentie nog niet helemaal begrepen hebben. Dus JONGEREN, KOM IN ACTIE VOOR JE EIGEN 
TOEKOMST! 
Stuur NU je idee in hoe je volgens jou de Klimaatcrisis te lijf kunt gaan.  
 

Jongeren hebben vaak goede ideeën, maar die komen niet altijd op de juiste plek terecht. 
Met deze Climate Change Challenge verzamelen wij de voorstellen voor aanpak van de 
Klimaatcrisis. Marjan Minnesma heeft enthousiast toegezegd om met Urgenda een jury 
samen te stellen om de winnende ideeën te selecteren. Vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven en de gemeentebesturen helpen daarna mee om deze voorstellen ook 
uitgevoerd te krijgen. 

 
Laat je inspireren en beluister op YouTube het indringende lied van Nynke Laverman ‘Your 
Ancestor’ of lees het boek ‘Earthshot-Hoe wij onze planeet kunnen redden’. Daarin geven de 
beroemde bioloog David Attenborough en prins William uit Engeland aan hoe ieder van ons 
het verschil kan maken. Hun concept is simpel: Urgentie + Optimisme = Actie.  
 
Het ClimateChangeChallenge deelnameformulier moet voor 1 februari 2022 ingestuurd 
worden naar info@climatechangechallenge.nl. 
 
Ruud Oudega. 
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