
Kort verslag bijeenkomst Grootouders voor het Klimaat Rotterdam (8 
maart 2023) 

Aanwezig: Els Verplanke, Dick van Elk, Ineke Klaassen, Cees van Zwieten, Cathie 
Mollema, Emilie Gomperts,  
Eveline van Straten, Geraldine O’Connor, Carien Dagnelie (verslag) 
Afmelding: Elsie ten Veldhuijs 

Kennismaking –  Rondje: naam? Hoe ben je hier beland? Wat is je achtergrond?  
Meerderen zijn ook actief in Extinction Rebellion.  
Citaat: de opmerking van Greta Thunberg ‘How dare you?’vormde voor mij een 
trigger – het moet anders. 
Zeppelin ontwikkelen om te reizen ipv per vliegtuig.  
We moeten niet tegen van alles zijn, maar in plaats daarvan moeten we VOOR 
dingen zijn. Opbouwend dus.  

Wat vindt ieder leuk om te doen, hoe wil je bijdragen? 
Zingen in klimaatkoor, acteren, voorlezen op school of in bibliotheek (zorgen dat 
radio/ tv Rijnmond aandacht geeft).  
Voorlichting geven; bewustwording bij kinderen.  
Organiseren van gesprekken, waarbij kinderen hun ouders bevragen over: reis-/ 
rijgedrag, koopgedrag, stookgedrag enz.   
Gesprekken in kleine kring –  Cathie 
Flyeren / met spandoek lopen – Dick kan ons een spandoek verschaffen en ook 
helpen.  
Actie door een paar mensen om de Toekomststoel aan te bieden aan Provinciale 
Staten van Z-Holland, na de verkiezingen (net als in rest van Nl.).  
 Er komt contact met Den Haag en Leiden (beide in oprichting).  Carien en … 

Verder is genoemd: 
Vergroten van de naamsbekendheid van GrvhKl. -> de macht van het getal !  
 Er zijn flyers en visitekaartjes op te vragen. Eveline gaat dit doen – voor de 
hele groep.  

Contact met lokale acties van andere organisaties, bv. Klimaatburgemeesters, 
Milieudefensie enz. Gemeente  - Emilie 
Gebruik van Social Media – Elsie vragen?  

CO2 uitstoot onder rijke Nederlanders is het grootst. Hoe hen aan te spreken?   
Via  Klimaatgesprekken.nl  kun je een workshop volgen over hoe je in gesprek 
gaat, dit staat los van GrvhKl.  
 Diverse mensen hebben interesse.  
Als groep workshop volgen (1 of 2x), met iemand van Klimaatgesprekken of met 
een trainer: blijft staan.  
  
Verkiezingsposter op A2 formaat om klimaatbewust te stemmen. Carien stuurt per 
mail. Zelf printen.  



Vervolg: we besluiten e.e.a. even te laten bezinken en over een maand weer bij 
elkaar te komen.  
Ieder heeft wat ideeën genoemd, die haar of hem aanspreken. Daarop gaan we wat 
‘broeden’, informatie zoeken of contacten leggen. 
De volgende keer komen we hierop terug; zoek al contact met elkaar, als je zin hebt 
en dit zo uitkomt. 

Sommigen verwachten regelmatig niet aanwezig te zijn; dit is geen bezwaar. Wij 
kunnen een open groep zijn, aanwas is welkom! 
Als we te groot worden is vergaderruimte een aandachtspunt.   

Een eventuele app groep laten we nog even. Mail is voor nu voldoende.  
Alleen al het bij elkaar zitten wordt inspirerend genoemd. De rest volgt…  
Een datumlijstje wordt gemaild: de keus valt op 5 april om 14 uur in de Centrale 
Bibliotheek in Rotterdam, 1e etage.  


