
 

 

 
Hilversum, 15 april 2022 

Aan de leden van de kindergemeenteraad te Hilversum. 

Onderwerp: Jullie toekomst 

 

Hallo Marij, Levi, Lise, Stein, Gijs, Juliette, Josephine, Minke, Stan,  

           Loekie, Simon, Ole, Madeleine, Joep, Mathijs, Ruben, Joëlle, Quint, Veerle en Elouisa 

 

Ik schrijf jullie deze brief zodat jullie nu weten dat ik ook een brief met verzoek heb geschreven naar de leden 

van de nieuwe gemeenteraad.  

Ik hoor samen met andere, meestal ouderen, bij een groep met de naam “Grootouders voor het Klimaat”. We 

hebben een bakfiets omgetoverd tot een actiebakfiets die je hierboven op een foto ziet. Wij willen dat 

iedereen er voor zorgt dat er voor de kinderen, voor jullie dus, nog steeds een mooie aarde is, ook als jullie zo 

oud zijn als ik nu ben. Een geloof me, jullie noemen me vast een oude man of misschien een oude meneer want 

ik ben bijna 70 jaar ouder dan jullie.  Gelukkig heb ik ook een naam, je kunt me dus beter Jogchum noemen. 

Dat doet iedereen, ook mijn kleinkinderen. 

Ik denk dat jullie wel naar het Jeugdjournaal kijken en ook op school wel hebben gehoord 
dat de toekomst van de aarde, jullie toekomst, er niet zo mooi uit ziet. Marc ter Horst 
schreef er een mooi kinderboek over. “Palmen op de Noordpool” heet het. Het lijkt me 
erg geschikt voor jullie. Hij schreef over de oorzaak maar ook over oplosssingen. Op blz. 
136 en 137 staan tips wat jullie zelf zouden kunnen doen. Je mag me natuurlijk ook 
uitnodigen om een stukje uit dit boek, of uit een ander klimaatboek, voor te lezen. En 
vertel het aan familie en vrienden. 
 

 

 

Ik heb een stukje uit een ander boek, een boek voor volwassenen, naar de volwassen-gemeenteraadsleden 

gestuurd. Daar staat nog duidelijker in wat er mis kan gaan als er nu geen maatregelen worden genomen. Dat 

zijn maatregelen voor de regering, voor bedrijven en voor volwassenen, dus ook voor de leden van de 

gemeenteraad, want zij kunnen ook maatregelen nemen die belangrijk zijn voor jullie toekomst. Ik heb ze 

daarom ook gevraagd jullie zelf een brief te schrijven waarin staat wat hun plannen daarvoor zijn. Ik ben 

benieuwd of ze dat gaan doen. Allemaal? Krijgen jullie 37 brieven van 37 gemeenteraadsleden? Ik denk dat ze 

mij dat niet laten weten, maar hoop dat jullie dat wel zullen doen. Je kunt me via email bereiken op het adres 

hilversum.grootouders@gmail.com. 

Ik schreef al dat de overheid en de industrie ook belangrijk zijn voor jullie toekomst. Daarom praten wij ook 

regelmatig met hen en wijzen hen dan op hun plicht om bij hun plannen goed aan jullie toekomst te denken. 

Misschien heb je de naam Greta Thunberg wel eens gehoord. Als je weet wat zij deed en nog steeds doet dan 

weet je dat jongeren ook in actie kunnen komen. Gelukkig kennen wij een aantal jongeren die dat ook doen. 

Soms trekken we samen op om de overheid en de bevolking duidelijk te maken dat wij, ouderen en jongeren, 

allemaal hun en jullie toekomst belangrijk vinden. 

Als je nog vragen hebt of als wij nog meer voor jullie kunnen doen dan horen we dat ook graag. 

Succes met jullie werk en een  

hartelijke groet van 

Bea en Jogchum Kooi 
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