
 

Persbericht  
Nederland – Baexem/Weert (Limburg), 6 december 2022  

Grootouders voor het Klimaat helpen boer Mark met ruim € 50.000  
voor de aanleg van zijn Leuker Voedselbos in Baexem.
Zaterdag 10 december ontvangt boer Mark Venner vanuit de Grootouders voor het Klimaat 
een cheque van € 53,697,50 voor de aankoop van plantmateriaal voor het Voedselbos dat 
Mark Venner aanlegt op de grond van de familieboerderij in Baexem bij Weert. Dit bedrag is 
het resultaat van een donatiecampagne die de landelijke stichting heeft gehouden. 

Het streefbedrag van € 50.000 is met een eindspurt in het najaar ruim gehaald. Dit geeft boer Mark een 
goede steun bij het omzetten van de traditionele melkveehouderij van zijn ouders naar een nieuwe vorm 
van voedselproductie. Zo komt de droom van Mark steeds weer een stap dichterbij. Er zijn inmiddels ruim 
12.000 bomen en struiken geplant. En er zijn 3 km houtwallen aangeplant rondom de 20 ha, waarvan 500 meter 
langs het Voedselbos.  

Zaterdag 10 december organiseert Mark met hulp van de Meer Bomen Nu campagne weer een plantdag op het 
terrein bij de boerderij. Vrijwilligers van Grootouders voor het Klimaat en anderen helpen dan met de aanplant van 
de geleverde bomen en struiken. Deelnemers krijgen tijdens deze feestelijke dag informatie van Mark over de 
verdere ontwikkeling en worden door de familie Venner van eten en drinken voorzien. 

Grootouders voor het Klimaat 
“Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare en duurzame aarde. Wij maken ons ernstig zorgen over de 
wereld waarin de komende generaties zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, 
tenzij de overheid de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een 
klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door hittegolven, extreme droogte, bosbranden en 
overstromingen, verwoestende stormen, misoogsten in meerdere wereldregio’s. Een en ander leidt tot 
steeds meer (klimaat)vluchtelingen. Wij willen 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. Ons 
doel is: een leefbare aarde voor onze kleinkinderen en komende generaties. Wij zijn een schakel in de 
internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.”  
Voor nadere informatie: lees onze visie. 

Meer Bomen Nu 
Dit is een campagne van Urgenda, bedacht door Stichting MEERGroen en op de kaart gezet met hulp van 
de boeren van de Caring Farmers. Sinds 2020 gaven zij al bijna een miljoen bomen en struiken gratis 
weg. Iedere boom maakt elk jaar honderden zaailingen. De meeste hiervan overleven het niet. Ze staan te 
dichtbij het pad of krijgen te weinig licht. Met vrijwilligers scheppen wij deze boompjes voorzichtig uit om 
ze bij boeren en burgers een tweede kans te geven. De verplantmethode is goedkoop, logisch en 
bespaart veel kostbare tijd om klimaatverandering af te remmen en de biodiversiteit te herstellen. Het 
‘gratis’ (veelal inheemse) plantgoed is bovendien circulair, en heeft geen grondstoffen gebruikt om groot te 
worden maar heeft juist al een paar jaar CO2 opgeslagen. Het verplanten is dus pure klimaatwinst. 
Bovendien groeien zaailingen overal, als je anders leert kijken naar de natuur. Dit kunnen we niet alleen! 

https://leuker1818.nl/plattegrond/
https://meerbomen.nu/
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/over/jaaroverzicht/visie/


We zoeken altijd vrijwilligers die ons willen helpen deze boompjes te verplanten, doe mee: https://
meerbomen.nu/ik-doe-mee/ 

 
NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE  
De cheque zal om ongeveer 13.00 uur worden overhandigd. 

Voor meer informatie.   
Grootouders voor het Klimaat, Hans van Dijk, tel. 06 55 35 54 02   pers@grootoudersvoorhetklimaat.nl https://
grootoudersvoorhetklimaat.nl/ 
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