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De beweging
Het aantal sympathisanten via het manifest, de nieuwsbrief of de korte steunverklaring is
eind 2019 gestegen tot 4065. Dat is een stijging van 35% ten opzichte van eind 2018, maar
het is minder dan het beoogde aantal van 5000. 46 donateurs doneerden via de website
€3630.
Demonstraties
We hebben 20 keer op het Plein bij de Tweede Kamer gedemonstreerd en diverse gasten
ontvangen (zie de lijst van alle gasten).

Er is nu ook een actieve groep Grootouders in Den Bosch die regelmatig in het centrum van
de stad demonstreertOok in Groningen, Maastricht, Zwolle en Heerlen waren er acties van
Grootouders. In Hilversum is de eerste actie van de lokale Grootouders groep geweest,
nadat de gemeente een kleine subsidie had toegekend.

Op 5 december was het drie jaar geleden dat we onze eerste demonstratie hadden op het
Plein bij de Tweede Kamer. Daarna volgden nog 72 Pleinbijeenkomsten. Dat hebben we op 5
december bescheiden gevierd.

We hebben ons ook aangesloten bij diverse demonstraties die door anderen waren
georganiseerd (zie deze pagina) maar twee mooie voorbeelden:

Ons manifest
Er is een evaluatie gemaakt van ontwikkelingen van het nationale klimaatbeleid in
vergelijking met wat wij in ons manifest en aanvullende standpunten hebben geëist. Zie
bijgaande tabel.
Voedselbos
Net als in 2018 hebben we met een stand op de 50Plus beurs in Utrecht gestaan en daar
vooral aandacht gevraagd voor de ondersteuning door de Grootouders van een
voedselbosproject.

Dat project is in december gestart, in de vorm van financiële ondersteuning van de aankoop
van plantmateriaal voor een voedselbosproject van 5 hectare van boer Mark Venner in
Baexem, Limburg. Hij gaat het traditioneel melkveebedrijf van zijn ouders omzetten in een
voedselbos. We zijn een crowdfundingsactie gestart, die op 31 december al ruim 14.000
euro had opgebracht.

Voorlezen
De voorleesactiviteiten zijn groter aangepakt. Op 10 oktober is Petra Laseur benoemd tot
Klimaatvoorleesgrootouder. Petra Laseur geeft als ambassadeur meer bekendheid aan ons
initiatief.

Door 10 grootouders is er voorgelezen ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid. Er
is een succesvolle handtekeningenactie gevoerd om het CPNB te bewegen voor de

Kinderboekenweek het thema “Moeder Aarde” te kiezen (zie foto’s van het aanbieden van
de petitie). Het CPNB gaat het verzoek in overweging nemen voor de Kinderboekenweek
2021.

Verkiezingen
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben we op diverse
manieren aandacht van kiezers gevraagd om “voor het klimaat” te stemmen (zie foto van
folder hieronder). Bij de vorming van de colleges hebben we in diverse provincies onze stem
laten horen. In de provincie Zuid-Holland is er door een vertegenwoordiger van de
Grootouders ingesproken bij de Commissievergadering Klimaat, Milieu en Natuur.

Lezingen
Gedurende het jaar zijn er namens de Grootouders 8 lezingen gegeven voor diverse
groepen. Een van die lezingen was tijdens de oprichting van de Belgische Grootouders voor
het Klimaat in het Vlaams Parlement.

Vrijwilligers
Er hebben zich inmiddels 95 grootouders opgegeven als vrijwilliger. Daarom in er in
november een inspiratiemiddag gehouden om plannen te maken voor nieuwe activiteiten.
Na een lezing van Jelmer Mommers, auteur van “Hoe gaan we dit uitleggen” (foto), is er in
kleine groepen gebrainstormd. Het resultaat is dat er 8 werkgroepen zijn opgericht die de
ideeën verder gaan uitwerken.

Publiciteit
Het aantal volgers van onze Facebookpagina is per eind 2019 gestegen tot 1400; op Twitter
hadden we 557 volgers en sinds 2019 hebben we een Instagramaccount wat al 260 volgers
heeft. We hebben 44 maal de pers gehaald (zie de pagina ‘in de media’).

Jaarplan 2020
•

Landelijke acties
Demonstraties op het Plein in Den Haag, elke 1e en 3e donderdag van de maand,
worden voortgezet. De werkgroep “Effectiever demonstreren” zal met voorstellen
komen om de impact van deze demonstraties te verhogen. Daarnaast worden door
een andere werkgroep plannen voorbereid om andere aandachttrekkende acties te
organiseren. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zal er
in het najaar gewerkt worden aan een campagne “Kies voor je Kleinkind”.

•

Regionale acties
De demonstraties en acties in Den Bosch en Hilversum zullen worden voortgezet.
Het plan is om ook in andere steden soortgelijke demonstraties op te zetten.

•

Inspreken provincies/ gemeenten
Het plan is om bij meerdere provincies, gemeenten en Tweede Kamercommissies te
gaan inspreken namens de Grootouders voor het Klimaat, wanneer er relevante
punten op de agenda staan. In ieder geval zal dat bij de provincie Gelderland gaan
plaatsvinden.

•

Voedselbos

De crowdfundingsactie voor het voedselbos in Baexem zal worden voortgezet. Na de
eerste bijdragen van onze sympathisanten zullen er speciale acties moeten worden
opgezet en sponsoren worden gezocht om het volledige bedrag bijeen te brengen.
•

Voorlezen
De voorleesactiviteiten worden voortgezet. Het CPNB zal worden herinnerd aan de
toezegging om het thema Moeder Aarde te overwegen voor de Kinderboekenweek
2021; besluitvorming daarover zal in de loop van dit jaar plaats vinden. Er zal dit jaar
voor het eerst door de Grootouders een prijs worden uitgeloofd voor het beste
Kinderklimaatboek en de voorbereidingen getroffen voor het jaar erop.

•

Schoolmusical
Er zal worden geprobeerd een of meer schoolmusicals te (laten) ontwikkelen over
het thema klimaatverandering.

•

Lezingen
We zullen dit jaar extra aandacht schenken aan het benaderen van organisaties om
ze te attenderen op de mogelijkheid een lezing te laten houden door een
vertegenwoordiger van de Grootouders.

•

Trainingen
Eer blijkt behoefte te bestaan bij grootouders om te leren hoe het onderwerp
klimaatverandering aan de orde kan worden gesteld in sociale kontakten en hoe je je
kunt weren tegen klimaatontkenning. Een werkgroep verkent de mogelijkheden om
hiervoor trainingen te organiseren.

•

Samenwerking
De pragmatische aanpak met betrekking tot samenwerking met andere organisaties
(wanneer zich kansen voordoen samenwerken, maar niet actief op zoek gaan) zal
worden gecontinueerd. Wanneer er concrete plannen zijn voor aandachtrekkende
acties zal er wellicht behoefte zijn actiever op zoek te gaan naar partner organisaties.
In navolging van de Vlaamse Grootouders zal er contact worden gezocht met de
diverse Ouderenbonden om hun steun te vragen bij het werven van nieuwe
sympathisanten.

•

Communicatie
Verbeteren van de communicatie, met name door het creëren van meer
“persmomenten”, zal dit jaar extra aandacht krijgen. Een werkgroep werkt concrete
voorstellen uit.

