
Climate Change Challenge 

-Mission Earth-
Jongeren in actie voor hun eigen toekomst! 

Kom in actie, laat van 
je horen! 

Er is geen reserve 
aarde.  

Wereldwijd komen jongeren in actie tegen de klimaatcrisis. En jullie boodschap is 
duidelijk: het is tijd voor actie! Daarom willen wij, als oudere generatie, ons netwerk in de 
gemeente en bij bedrijven inzetten om te zorgen dat goede ideeën van jongeren 
uitgevoerd worden. Samen met jullie willen we de aanjagers zijn voor verandering, 
vernieuwing en actie! 
Mission Earth is geïnspireerd op de missie naar de maan van president Kennedy in 1962. 
Hij nam zich voor om binnen 10 jaar op de maan te landen, en dat is gelukt! Met Mission 
Earth willen we ook binnen 10 jaar alle energie, samenwerking en creativiteit inzetten om 
de opwarming van onze planeet binnen de perken te houden. 
Tijdens de Klimaatconferentie COP26 in Glasgow zijn te weinig concrete stappen gezet. 
Daarom zijn jij en ik nodig! Jong of oud, praktisch of juist theoretisch ingesteld, goed in 
techniek of juist heel creatief: meld je aan met een idee voor jouw huis, buurt, dorp of 
stad! Samen kunnen we het verschil maken! 

Hoe kan je in jouw buurt of gemeente helpen om de aarde te redden? 

KOM IN ACTIE!  Zet jouw idee op papier, lever het in op school of stuur het naar 
info@ClimateChangeChallenge.nl. 

De voorstellen worden met behulp van Urgenda door een jury beoordeeld. Als je dat wil, 
kun je ook een rol spelen bij het uitvoeren van het winnende plan.  
Zo laten jongeren van zich horen en versnellen ze de klimaatacties! 
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Wij konden op de maan landen, wij kunnen 
ook de Mission Earth tot een succes maken. 

naam:  
woonplaats: 
 

leeftijd: 
mobiel nummer: 
e-mailadres: 

Titel voorstel: 
 
 

Je kunt veel kanten op, het gaat meestal om  Profit, People, Planet.  
 
Denk aan: minder energie gebruiken, minder verspillen, hergebruik materialen, schonere 
lucht, gedragsverandering, samenhorigheid ….  
Dus een duurzame samenleving voor nu en later. Voor jezelf, je omgeving of eigenlijk 
voor iedereen op deze wereld. 
 
Wat is je voorstel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is het voor jezelf of voor de buurt, het hele dorp of de stad? 
 
 
 
Misschien heb je ook een idee hoe het voorstel uitgevoerd kan worden? 
 
 
Insturen naar info@ClimateChangeChallenge.nl 
 

 

mailto:info@ClimateChangeChallenge.nl

