



Persbericht  


Nederland – Amersfoort, 9 oktober 2022 


Winnaar KinderKlimaatboek : !Kunnen we de ijsberen echt helpen?” 

De Kinderboekenweek heeft er een winnaar bij, gekozen door de Grootouders voor het 
Klimaat: 

Beste Kinderboek 2022 over het Klimaat is “Kunnen we de ijsberen echt helpen?” van schrijfster 
Katie Dayne en illustrator Roisin Hahessy 

Basisschool de Kubus in Amersfoort ontving de Grootouders voor het Klimaat, die uit een lange lijst 
van kinderboeken, zes kanshebbers seleceterden. De jury, waarin ook tieners van Fridays for 
Future,  had er heel wat leesuurtjes in zitten. Ze waren het eens dat er één boek aan vrijwel alle 
criteria voldeed: het klimaat staat centraal, het is inspirerend en activerend, zonder moralisme, het 
is hoopvol, bevat humor en prachtig geïllustreerd en vormgegeven: 


Kunnen we de ijsberen echt helpen? Ja, dat kan! 


In het boek raken de kinderen in gesprek met de ijsberen en begrijpen hoe hun leefgebied raakt 
aan dat van mensen en verzinnen allerlei praktische oplossingen. 


Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat Joos Ockels, reikte de oorkonde uit aan de 
winnende schrijfster Katie Daynes, die er speciaal voor naar Amersfoort kwam en zich mengde 
onder de vele betrokken kinderen van de bovenbouw.


Joos Ockels hield een mooi verhaal over haar overleden man Wubbo Ockels en zijn belevenissen 
in de ruimte en hoe belangrijk hij het vond goed voor onze prachtige aarde te zorgen.


De organisatie Grootouders voor het Klimaat houdt zich bezig met acties die bijdragen aan behoud 
van een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Ze demonstreert 2x per maand voor de 
Tweede Kamer en gaat daar in gesprek met politici. Eind september werd de Toekomststoel 
aangeboden aan kamerleden van de Commissie Economische Zaken en Klimaat. Die helpt hen er 
dagelijks aan herinneren dat beleid niet schadelijk mag zijn voor toekomstige generaties.




“Kunnen we de ijsberen echt helpen?” 

Schrijfster: Katie Dayne, 
Illustraties door Róisín Hahessy, 
Vertaald door Els Peeter. 
Uitgever: Usborne


NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE  
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