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Willem Brand

Grootouders vragen op Botermarkt aandacht voor het klimaat
ma 4 okt 2021, 16:39    Natuur en milieu

HAARLEM De Grootouders voor het Klimaat Haarlem zijn alle vrijdagen in oktober tussen 9.00 en 12.00 uur met
een informatiestand aanwezig op de biologische markt op de Botermarkt. Ze vragen met name aandacht vragen
voor het komende Klimaatalarm op 6 november van van de Klimaatcoalitie Haarlem, waarvan de Grootouders
een onderdeel van zijn. Daarnaast is er informatie over wat de Grootouders voor het Klimaat verder doen, zowel
landelijk als in Haarlem zelf.   

De Grootouders voor het Klimaat over hun actie: “Wij maken ons ernstig zorgen over de wereld waarin onze
kleinkinderen zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste
prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die onder andere gekenmerkt
wordt door hittegolven, extreme droogte en bosbranden, overstromingen, verwoestende stormen en misoogsten in
meerdere wereldregio’s. Een en ander zal ook onvermijdelijk leiden tot steeds meer (klimaat)vluchtelingen. Wij willen
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daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken
om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere
maatschappelijke organisaties. Wij zijn een schakel in de internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.”
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