
argriet Goddijn is lid van de kerngroep van 
de Grootouders voor het klimaat. Ze vertelt: 
“Het begon allemaal met de Klimaatmars naar 

Parijs, in 2016. Die was georganiseerd door Urgenda. Er 
liepen veel senioren mee die al heel betrokken waren. 
Ze hadden inhoudelijk veel verstand van de klimaatver-
andering, zoals bijvoorbeeld Bert Metz, vicevoorzitter 
van het IPCC, het wereldwijde netwerk van wetenschap-
pers. 

Bert en andere senioren met kleinkinderen bedachten 
dat je mensen als grootouder kunt aanspreken; niet via 
hun verstand maar via hun hart. Want als je grootouder 
wordt, dan ontwikkel je een lange-termijn-perspectief. 
Tot 1 januari 2022 vielen we onder Urgenda. Maar 

Grootouders voor het klimaat willen 
gehoord worden. De Grootouders richten 
zich op de politiek want daar moeten de 
maatregelen vandaan komen. Elke eerste 
en derde donderdag van de maand komen 
ze bijeen bij de ingang van de Tweede 
Kamer in Den Haag. Ze vormen een kring 
met foto’s van hun kleinkinderen en met 
een spandoek, en ze wisselen informatie 
uit – naar het voorbeeld van de Argentijn-
se moeders. In 2021 stonden de grootou-
ders op plek 77 in de Duurzame 100 van 
Trouw. Alle Goeds-redacteur Ans Pieper 
spreekt met een van die grootouders: 
Margriet Goddijn. 
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intussen zijn we zó gegroeid, dat we groot genoeg 
zijn om zelfstandig te worden. We zijn inmiddels een 
stichting met een bestuur en een actieve achterban. 
We versturen nieuwsbrieven, organiseren webinars en 
jaarlijks houden we een bijeenkomst ter motivatie en 
ter inspiratie. Tijdens onze inspiratiedag vorig jaar werd 
de aanwezigen gevraagd een brief te schrijven aan hun 
kleinkinderen en daarna lazen we die aan elkaar voor. 
Vervolgens is er een boekje van uitgegeven. Ik heb aan 
onze kleinzoons van zes geschreven – voor als ze vijfen-
twintig zijn. Dat vond ik gemakkelijker.

Je kunt denken: wat is dit voor een wereld? Dat zit 
altijd in mijn hoofd. Ik vind het vreselijk dat het troep 
maken maar doorgaat en dat mensen die spullen uit 
verveling kopen. Maar je kunt er ook iets aan doen! Met 
kleine stapjes en niet mikken op resultaat. Ik kom veel 
positieve mensen tegen die er voor gáán. Dat houdt mij 
gemotiveerd. En er zijn in meerdere landen Grootouder-
groepen. Met de Belgen bijvoorbeeld hebben we een 
goede samenwerking.

Mijn man en ik waren altijd wel redelijk duurzaam, 
eigenlijk al sinds het Rapport van Rome. We hadden 
wel een auto, maar deden veel op de fiets. We waren 
gewoon redelijk bewust. 
Ik werkte als docent bij de Hogeschool van Amsterdam. 
We hebben een actieve club van gepensioneerden. We 
nodigen veel sprekers uit uit de hoek van de duurzaam-
heid; Marjan Minnesma van Urgenda was een van de 
eerste sprekers. 
De club vroeg of ik vertegenwoordiger wilde worden 
bij de kerngroep van de Grootouders. Ik was erg onder 
de indruk van wat de leden allemaal wisten. Ik ging 
veel lezen en raakte toen heel bezorgd. Het liet mij niet 
meer los. De club zei: Margriet, je laat je er toch niet 
helemaal in zuigen, he. Maar ik zei: dat gebeurt wél. En 
soms word ik woedend en daar moet ik voor oppassen, 
want mijn betrokkenheid en bezorgdheid mogen niet 
ten koste gaan van relaties.”

Soms word ik woedend
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Af en toe gaat Margriet naar het Plein, in Den Haag, 
naar die bijeenkomsten bij de Tweede Kamer. “Het 
is goed dat we er staan. Het is een kernactiviteit. De 
parlementariërs moeten langs ons, de Grootouders voor 
het klimaat, en ze kennen ons ook inmiddels. Ik heb het 
gevoel dat met name de klimaatparlementariërs zich 
door ons gesteund voelen. Het is natuurlijk belangrijk 
dat ze weten dat er een draagvlak is in de bevolking.”

De Grootouders voor het klimaat hebben nog meer 
activiteiten, vertelt Margriet: “De Grootouders spon-
soren een voedselbos in Limburg. En de Amsterdamse 
Grootouders ondersteunen een voedselbos aan de 
Amstel.  Ook kleine initiatieven zijn belangrijk. Zoals het 
kweken van voedsel in de buurttuin; daardoor raken 
meer mensen betrokken.  
Maar als het gaat om de opwarming van de aarde tegen 
te gaan, red je het daarmee echt niet. Daarvoor moeten 
politici en grote bedrijven de beslissingen nemen.” 

Er zijn wel drieëntwintig groepen van actieve Groot-
ouders in het land. Een goede ontwikkeling, vindt 
Margriet. “Ik heb vanuit de kerngroep de taak om het 
contact met alle groepen te onderhouden. Eens in de 
zes weken hebben we online een bijeenkomst, dus we 
kennen elkaar goed. Verder zijn we aanwezig bij bijeen-
komsten zoals de verkiezingen van de gemeenteraad. Ik 
zorg altijd dat ik zichtbaar ben als Grootouder, door een 
T-shirt en flyers.” 

Een andere activiteit van de Grootouders voor het 
klimaat is de aandacht voor pensioenfondsen, via 
de werkgroep Groen Pensioen. Margriet: “Tenslotte zit 
bijna iedereen bij een pensioenfonds, dus proberen we 
ook daar het beleid te beïnvloeden. De ABP is inmid-
dels uit de fossielen gestapt. Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn kijkt het nog even aan. Ook bij de banken wordt 
actie gevoerd. De ING is het meest traag wat betreft het 
duurzaam investeren.”

Van voedselbossen tot 
buurttuinen, ook kleine 
initiatieven zijn belangrijk

“We sluiten vaak aan 
bij andere milieu-
bewegingen, zoals 
Milieudefensie en 
Greenpeace, want 
we hoeven het wiel 
niet uit te vinden. 
Ook hebben we veel 
contact met de jonge-
renklimaatbeweging. 
En wat ik ook mooi 
vind, is dat de kerken 
steeds actiever wor-
den: er zijn inmiddels 
veel GroeneKerken. 
En ook de vakbonden 
doen mee. Met z’n 
allen worden we een 
steeds bredere stro-
ming in de samenle-
ving.”  

www.grootouders
voorhetklimaat.nl 
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