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wat je weet.
kunt leren

zodat je mensen
om alles te leren wat je kunt,

Gebruik deze gids

Je hebt vast al geleerd over dingen 
als recyclen en het licht uitdoen. Dat 
is belangrijk, maar er zijn nog grotere 
dingen die je kunt doen om onze aarde te 
helpen. Zoals je stem gebruiken:
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De temperatuur op aarde gaat 
omhoog. In feite is het nu al één 
graad warmer dan wetenschappers 
hadden verwacht. Ze noemen dit 
‘de opwarming van de aarde’ en 
‘klimaatverandering’ en het maakt 
het leven voor iedereen moeilijker. 

Het is nog niet te laat. Maar we moeten 
er wel iets aan gaan doen.

Wat is er

met onze
aarde?

aan de hand

De klimaatalmanak
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Begin
  gewoon

Matthew, 15 jaar, Boston, Amerika

Voor onze aarde hoef je niet perfect te zijn.
Het is genoeg als je begint. 
Totdat iemand plastic-vrije helmen bouwt, zul je een plastic 
helm moeten dragen als je gaat fietsen of steppen. Ook al 
wordt je zwembad verwarmd met aardgas, je moet er toch 
met plezier in blijven zwemmen. Maak je geen zorgen als je 
een vliegtuig moet nemen om ergens te komen als er geen 
andere manier is.
Alles repareren zal voorlopig niet helemaal lukken.
Kinderen moeten gewoon hun best doen.
En ondertussen volwassenen alles leren wat ze zelf al 
weten.“

“
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eigenlijk
warmer?

wordt het
Waarom Hoewel het misschien moeilijk te merken is dat het 

elk jaar warmer is als je naar buiten gaat, merkt 
onze aarde het wel. Het is alsof onze aarde koorts 
heeft en zich al slecht voelt als haar temperatuur 
een klein beetje hoger is dan normaal. Deze koorts 
zorgt voor ‘wild’ weer. 
Wetenschappers zeggen dat het warmer wordt 
omdat mensen dingen doen die slecht zijn voor de 
aarde. Maar niet iedereen weet en begrijpt dit. Veel 
volwassenen hebben dit niet geleerd toen ze op 
school zaten.

wordt he
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heftig weer
aarde zorgt voor

De koorts van onze
HET WEER WORDT SLECHTER ALS DE TEMPERATUUR OMHOOG GAAT

TEMPERATUUR

Zie je hoe het steeds warmer wordt 
en er steeds vaker raar weer is? 
Dit is wat we bedoelen als we het 
hebben over ‘klimaatverandering.’
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Leer vijf 
volwassenen 
wat je leert in 
dit boek!

Jouw missie:

5VERTEL
HET
AAN

VOLWASSENEN

Volwassenen beseffen misschien niet 
eens dat ze dingen doen die slecht zijn 
voor onze aarde.

Als je andere mensen iets leert, dan help 
je ons om onze aarde te redden.

Als je deze sticker ziet, 

dan weet je dat het iets 

belangrijks is dat je 

volwassenen kunt leren!
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Als één persoon besluit aardappelen te kopen zonder 
een plastic zak te gebruiken, dan is één plastic zak niet 
meer nodig. Maar wat als alle aardappelbedrijven hun 

kinderen nodig 
om volwassenen

iets te leren?

Waarom hebben we

aardappelen niet meer in plastic zakken zouden stoppen? Dan zou de 
aarde niet meer vervuild worden met miljoenen plastic zakken.
Al ken je geen volwassene die bij een aardappelbedrijf werkt – je kent 
vast wel een leraar, een directeur, iemand van de gemeente of een 
andere volwassene die op zijn werk regels kan maken die onze aarde 
kunnen helpen redden. 
Door iemand iets te leren, verspreidt je boodschap zich, zodat GROTE 
veranderingen kunnen plaatsvinden.
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Het is niet wat je denkt (of wel, want je hebt waarschijnlijk al 
gekeken naar het plaatje). Ga de uitdaging aan, draai de rollen 
vanavond eens om en lees je vader en/of moeder eens voor. Dit 
boek, als een verhaaltje voor het slapengaan. We weten zeker 
dat ze het leuk vinden. Maak ook een foto van het voorlezen 
en vraag je vader of moeder om die foto op sociale media te 
plaatsen, met iets als: ‘Beste verhaaltje-voor-het-slapengaan 
ooit! Ik heb vanavond geleerd over klimaatverandering.’ Voeg 
dan de hashtag #generatieklimaat toe. Door deze foto te delen, 
horen nog meer mensen over klimaatverandering zodat straks 
iedereen kan helpen om onze planeet te redden. 

Ik weet een leuke manier waarmee je 
vandaag kunt helpen, vanavond zelfs al: 

voor-het-slapengaan-challenge
Doe mee aan de Verhalen-

Als je ouders deze foto 
niet willen posten, dan 
kun je natuurlijk ook 
een foto maken van het 
voorlezen en deze in je 
huis neerzetten. 

Of praat er met vriendjes 
op school over. Kijken of 
zij het er ook over gaan 
hebben met hun ouders. 

De klimaatalmanak
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klimaat
te leren over

om alles
Ben je er klaar voor

verandering?
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Fossielen zijn heel oude resten van dieren en planten die bewaard zijn gebleven 
in een bepaald soort steen. 
Brandstoffen zoals ruwe olie, steenkool en aardgas zijn ook overblijfselen van 
planten en dieren van heel lang geleden. 
Daarom noemen we die ruwe olie, steenkool en aardgas ‘fossiele brandstoffen’. 

Er ontstaat ruwe 
olie, steenkool en 
aardgas met heel 

veel koolstof.

fossiele
brandstoffen?

Wat zijn
Kleine planten en dieren 

die koolstof bevatten 
sterven.

Onder het zand en 
modder verrotten deze 

planten en dieren.
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Laten we het eens over die fossiele brandstoffen hebben. 
Steenkool wordt vaak verbrand om elektriciteit te maken. 
Wanneer steenkool verbrand wordt, gaat de koolstof 
die in de steenkool zat, de lucht in. We noemen dit het 
‘vrijkomen van koolstof’. 
Hetzelfde gebeurt met ruwe olie, waarvan benzine en 
diesel wordt gemaakt die auto’s gebruiken om te rijden. 
Als we in die auto’s rijden, komt er koolstof uit de uitlaat. 
Aardgas wordt gebruikt om onze huizen te verwarmen of 
te koelen. Raad eens wat er gebeurt als we de verwarming 
hoger zetten: er komt koolstof uit de schoorsteen. 

en maken er een
puinhoop van

fossiele brandstoffen
We verbranden

Dit is belangrijk om 

te weten voor jouw 

missie.
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Het zit in een potlood, maar het zit ook in de lucht en in 
je lichaam. Koolstof zit in bijna alles.
Als we iets verbranden waar koolstof in zit, dan komt 
dat in de lucht terecht en verandert het in een gas dat 
koolstofdioxide (CO2) heet.
Je kunt koolstof zien als er rook uit een vuur komt, maar 
je ziet het niet meer als het eenmaal in koolstofdioxide is 
veranderd.
De afgelopen honderd jaar hebben we heel veel stoffen 
verbrand waar koolstof in zat en daarom is er nu heel 
veel koolstofdioxide in de lucht en dat is een enorm 
probleem geworden.

Koolstofdioxide is ook heel belangrijk: 
planten gebruiken het om te groeien  
en veranderen het in zuurstof waardoor 
mensen kunnen ademen. Maar planten 
kunnen niet alle koolstofdioxide verwerken 
die door ons nu in de lucht zit. 

Wat is koolstof?

De klimaatalmanak
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Mensen zorgen op duizend-en-een 
manieren voor meer koolstofdioxide in 
de lucht. 
Omdat koolstofdioxide onzichtbaar is, 
beseffen we niet altijd welke schade dat 
veroorzaakt aan onze aarde.

voor meer koolstofdioxide
in de lucht

zorgen mensen
Elke dag

Dit is een groot probleem. 

Als mensen koolstofdioxide 

konden zien, zouden we  

er waarschijnlijk sneller  

iets aan doen.

5VERTEL
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Elk mens in een rijk land brengt elk jaar ongeveer 14.000 
kilo koolstof in de lucht, dat is het gewicht van 6.300 
bakstenen!
Wetenschappers zeggen dat we de hoeveelheid koolstof 
die we in de lucht brengen moeten verminderen tot het 
gewicht van slechts 440 bakstenen. Dit betekent dat er 
GROTE veranderingen nodig zijn. 

Deze veranderingen zijn mogelijk als we samenwerken.

in de lucht?

  koolstof
Hoeveel

komt er Dit is het gewicht dat de koolstof weegt die 
we nu in de lucht brengen.

Dit is het doel in 2050: niet meer 
koolstof in de lucht brengen dan het 

gewicht van 440 bakstenen.

Dat we thuis proberen om minder 
koolstof in de lucht te brengen is 
nuttig, maar het is niet genoeg 
om onze aarde te redden. 
We zullen moeten samenwerken, 
heel veel uitvinden en nieuwe 
wetten opstellen als we de 440 
bakstenen willen halen.
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Als je ooit geprobeerd hebt onder water te zwemmen, dan weet je hoe 
het is om je adem in te houden. Het is niet heel erg fijn. Dat komt omdat 
je lichaam te weinig goed spul (zuurstof) begint te krijgen en steeds 
meer niet-zo-goed spul (koolstofdioxide) krijgt. Je lichaam moet de 
koolstofdioxide uitademen om het kwijt te raken, voordat je weer zuurstof 
kan inademen.
Dit is de reden waarom je zo snel mogelijk je mond opendoet als je boven 
water bent: om te ademen. Je lichaam doet dit automatisch, het heeft de 
zuurstof uit de frisse lucht nodig. En het heeft het zo snel mogelijk nodig 
als het krijgen kan, zodat je je beter voelt en gezond blijft.

haar adem inhoudt
alsof onze aarde

Het is een beetje

De klimaatalmanak
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Onze aarde heeft ook frisse lucht nodig om gezond te blijven. 
Daarom nemen veel bomen en oceanen koolstofdioxide in 
zich op, als een soort sponzen. Maar op dit moment zijn de 
sponzen bijna vol.
Als mensen fossiele brandstoffen verbranden, komt er veel 
koolstof vrij dat niet door alle bomen en oceanen opgezogen 
kan worden. Het blijft in de lucht hangen. 

Koolstof
alarm!

De klimaatalmanak
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In het jaar 30 van onze jaartelling vroeg een Romeinse koning om komkommers 
bij het ontbijt. Toen het in de winter te koud was om buiten komkommers te 
kweken, bouwden de knechten van de koning de eerste broeikas. 
Een broeikas laat licht van de zon door zijn glazen dak gaan, zodat de planten het 

Het

  effect
broeikas

licht krijgen dat ze nodig hebben om te groeien. 
Het glazen dak helpt ook om de warmte binnen 
te houden zodat de planten warm blijven. 
Dankzij een broeikas kunnen boeren planten 
laten groeien, ook als het te koud is om ze 
buiten te laten groeien.

Mama, het heeft al zo lang 
niet geregend en dat is niet 
goed. We moeten de planten in 
de tuin vaker water geven.”

“

Matilde, 8 jaar, Bologna, Italië

De klimaatalmanak
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Broeikasgassen

warmte vast
houden

Koolstofdioxide is een broeikasgas. Het werkt hetzelfde als 
het glazen dak van een broeikas. Koolstofdioxide en andere 
gassen zweven hoog boven onze aarde en laten zonlicht tot 
onze aarde doordringen. Maar ze houden de zonnewarmte 
ook vast, zoals het dak van een broeikas. Daarom noemen 
we ze ‘broeikasgassen’. Door deze broeikasgassen kan de 
warmte niet meer weg en daarom wordt het langzaam 
steeds een beetje warmer op aarde en is er steeds vaker 
‘raar of wild weer’, met overstromingen en hittegolven.

Als mensen het over "koolstof" of 
broeikasgassen hebben, bedoelen 
ze meestal de volgende stoffen:

- koolstofdioxide (CO2)
- methaan (CH4)
- stikstofoxide (N2O) 
- waterdamp
- gefluoreerde gassen

Zonlicht gaat 
wel door de 

broeikasgassen 
naar de aarde. Zonlicht komt 

vervolgens vast 
te zitten door de 

broeikasgassen en maakt 
de aarde warmer.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.

20    |    MEER WETEN? LEES DE KLIMAATALMANAK



  |   21

Wil je meer leren over het 
broeikaseffect? Bereid je dan voor op 
een race. Niet zomaar een race want 
het is er een tussen stukken boter (ja 
echt waar)!
Tuurlijk, het zal niet zo snel gaan 
als Bliksem McQueen. Eerder twee 
slakken die racen, maar we beloven 
dat het leuk is. Klaar voor de start...?!

Regel de volgende materialen:
-  2 donkere borden of 1 donker vel ovenpapier
-  2 theelepels boter
-  1 doorzichtig potje

het broeikaseffect
Een experiment met 

P.S. Kun je dit experiment nu 
niet doen? Bewaar het dan 
voor een andere keer!

De klimaatalmanak
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Af!
Experiment:
- Leg een theelepel boter op elk bord.
- Zet de borden op een zonnige plek.
- Bedek een van de stukjes boter met het potje.
- Wat denk je? Welk stukje boter zal de race winnen 

door als eerste te smelten? (Als je het echt goed wilt 
doen, geef je elk stukje boter zijn eigen race-naam.)

- Kijk welk stukje boter het eerst smelt.

Als je klaar bent met je experiment 
gebruik je de boter om op je toast te 
smeren. Voedselverspilling zorgt ook 
voor klimaatverandering.

het broeikaseffect
Een experiment met 

De klimaatalmanak
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Het bedekte stukje boter smolt het eerst, toch? Dit is dus wat er gebeurt door 
het broeikaseffect!

Zoals het glazen dak van een broeikas de warmte binnenhoudt, hield het potje 
de warmte binnen tijdens je experiment. Op onze aarde gebeurt hetzelfde. 
De lucht rond de aarde heeft ook een soort dak, dat noemen we de atmosfeer. 
Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warme lucht van de zon de atmosfeer 
moeilijker kan verlaten, en dat onze aarde dus steeds warmer wordt. 

  in het potje?
Wat gebeurde er

Daarom is het zo belangrijk dat we allemaal 
gaan racen om onze aarde te helpen. Lees snel  

verder!

De klimaatalmanak
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Onze aarde is op haar best als alle levende 
wezens samenwerken met de natuur. We 
noemen dit een ecosysteem. Op dit moment is 
ons ecosysteem niet gezond. Het is moeilijk 
voor alle levende wezens om samen te werken 
omdat het klimaat steeds verandert. 

  een ecosysteem
Onze aarde is

Vind je dit 
eruit zien als 
een gezond 
ecosysteem?

Deze vijver is een 
gezond ecosysteem 
omdat alles 
samenwerkt.
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Wat voor weer is het nu bij jou? Zonnig of bewolkt, warm 
of koud? Je hoeft maar om je heen te kijken en je weet wat 
voor weer het is. 

Maar hoe zit het met klimaat? Het is belangrijk om te 
weten wat het verschil is voor je missie. Het klimaat is wat 
voor weer het meestal is in het gebied waar jij woont. 
Het klimaat in Mexico is warm, dat is daar normaal. Het 
klimaat in Nederland is koud en regenachtig, dat is hier 
normaal. Maar hoewel het klimaat in Nederland koud is, is 
het weer er soms best warm (maar niet heel vaak). 

Wat is klimaat
   en wat is weer?

Het klimaat in de bergen 
waar mensen gaan skiën is 
vaak erg koud, maar door 
klimaatverandering is het 
minder vaak koud en valt 
er dus minder sneeuw.
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Op de hele wereld is het weer aan het veranderen. 
Het is steeds minder vaak ‘normaal weer’. In 
Griekenland is het in de winter meestal niet 
zo koud, maar de afgelopen jaren was het er 
soms ijskoud. De hoofdstad Athene leek wel een 
wintersportplaats met in de straten een dikke laag 
sneeuw. Dit soort ‘raar’ weer komt overal steeds 
vaker voor.

Is het waar jij woont ook al 
eens ‘raar’ weer geweest?

Cactussen groeien in een 
warm klimaat. Wanneer het 
gaat sneeuwen in deze warme 
plaatsen, betekent dat het 
klimaat aan het veranderen is.

  normaal.
niet meer zo

‘Normaal’ weer is

De klimaatalmanak
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Hier hebben volwassenen  
het steeds vaker over:

- Overstroomde kelders 
- Bevroren dakgoten
- Omgevallen bomen
- Kuilen in de weg
- Gebarsten bestrating 
- Astma
- Allergieën
- Weinig sneeuw in de 

bergen
- Vervuiling

klimaat-
verandering.”

waarschijnlijk
“Het is

Als je mensen hoort 
praten over ‘raar’ weer, 
herinner ze er dan aan 
dat ‘het waarschijnlijk 
klimaatverandering is’.

- Schimmel 
- Ziekte verspreidende 

muggen 
- Mollige eekhoorns
- Natuurbranden
- Droogte
- Zware regenbuien 
- Hittegolven

Eekhoorns worden steeds 
molliger omdat ze, nu 
er minder sneeuw in de 
winter valt, makkelijker 
eten kunnen vinden.

Ivan, 8 jaar, Minneapolis, Verenigde staten

Op een dag gingen we naar een 
honkbalwedstrijd - mijn vader en 
ik - en net toen we op de tribune 
kwamen, ging het niet door omdat 
het te veel regende.”

“
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Klimaatverandering gebeurt heel langzaam. Het wordt 
warmer op aarde, maar dat gebeurt zo langzaam dat mensen 
het bijna niet merken als ze buiten lopen. Dit is een van de 
redenen waarom mensen niet weten wat er gebeurt.
Omdat het warmer wordt, zijn er steeds vaker stormen, 
orkanen en hittegolven. Daardoor zien mensen wel dat het 
klimaat verandert. Sommigen beseffen eindelijk hoeveel 
schade onze aarde heeft opgelopen.

Het probleem is onzichtbaar.
Je zou schrikken als er de hele 
tijd zwarte rook uit de uitlaat 
van benzine- en dieselauto’s 
zou komen. Maar omdat de 
broeikasgassen die benzine- 
en dieselauto’s uitstoten 
onzichtbaar zijn, vergeten 
mensen die in die auto’s rijden 
dat ze schade aanrichten. 

op te lossen?

het zo lang om
Waarom duurt

klimaatverandering

Het is moeilijk om aandacht 
voor klimaatverandering 
te krijgen van volwassen 
mensen. Daarom hebben  
we jouw hulp nodig.

De klimaatalmanak
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Het klimaatprobleem oplossen is moeilijk, want sommige dingen die te 
veel koolstof in de lucht brengen zijn dingen waar mensen afhankelijk 
van zijn. Zoals beton: bij het maken ervan komt veel koolstof in de lucht 
terecht, maar in sommige landen wordt beton veel gebruikt om huizen 
mee te bouwen.
Sommige mensen denken dat ze door de klimaatverandering leuke dingen 
moeten opgeven, maar dat is niet waar. Er zijn genoeg andere manieren 
om te leven terwijl we onze aarde beschermen:

Met wind kunnen 
we elektriciteit 

maken, zodat we 
koekjes kunnen 
blijven bakken.

We kunnen met 
de fiets naar het 

park gaan in 
plaats van met 

de auto.

Treinen zijn beter 
voor het klimaat 

en vaak net 
zo snel als het 

vliegtuig.
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Probeer te voorkomen dat 
je veel afval produceert 
door bijvoorbeeld spullen te 
lenen die je maar één keer 
gebruikt. Wist je dat je bij 
sommige bibliotheken ook 
spelletjes en games kunt 
lenen? 

Elke dag gooien mensen over de hele wereld ongeveer vijf miljoen 
ton afval weg. Dat is hetzelfde gewicht als 33.000 blauwe 
vinvissen. Maar als je iets weggooit, ‘verdwijnt’ het niet zomaar. 
Dus, waar gaat het heen?
In veel landen brengen vuilniswagens het afval naar een 
vuilnisbelt. Het afval wordt er gedumpt en daarna met aarde 
bedekt door grote machines. In Nederland wordt het bijna 
allemaal verbrand. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt, maar 
er komen wel broeikasgassen vrij.

Vuilnisbelten

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Op vuilnisbelten wonen bacteriën die het 
weggegooide voedsel, papier en plastic opeten. 
Terwijl de bacteriën eten, komen er broeikasgassen 

Methaan is het belangrijkste 
broeikasgas dat op vuilnisbelten 
vrijkomt en warmte vasthoudt.

Meer afval op stortplaatsen 
betekent meer methaan in de 
lucht. Meer methaan betekent 
dat onze aarde warmer wordt en 
dat ons weer nog gekker wordt.

zoals koolstofdioxide en methaan 
in de lucht. Stel je voor dat er elke 
seconde triljarden bacteriën boeren 
en scheten laten!

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.

  |    31



32    |    GA NAAR KLIMAATALMANAK.NL VOOR MEER INFORMATIE

Plastic wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, waaruit 
koolstofdioxide in de lucht komt dat onze aarde opwarmt. En, geloof 
het of niet, het meeste plastic kan niet gerecycled worden, zelfs niet als 
je het in een recyclebak doet.
Een oplossing is om bedrijven te vragen geen plastic meer te gebruiken 
en te maken - je vindt hun e-mailadressen meestal op hun websites.

Heb je een snee in je vinger? Al zijn de meeste pleisters van plastic 
gemaakt, je zult er toch een moeten gebruiken om het bloeden te 
stoppen. 
Gelukkig kun je hier en daar al biologische pleisters kopen die niet 
slecht zijn voor onze aarde. Maar zou het niet geweldig zijn als 
bedrijven alleen pleisters zouden mogen verkopen die onze aarde 
niet schaden?

Plastic is overal. In je shampoofles en in je 
gymschoenen. Mensen kopen veel plastic voorwerpen, 
vaak zonder erbij na te denken. Om onze aarde te 
redden moeten bedrijven ophouden zo veel plastic 
voorwerpen te maken.

klimaatverandering
te maken?

    plastic met
Wat heeft

Toen jij klein was, zaten er 
toen ook plastic tuiten op 
kartonnen melkpakken?

Vraag dit  

aan een volwassene

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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beter!
De meesten van jullie hebben dit symbool  
wel eens gezien en proberen zo veel mogelijk te 
recyclen. Maar we moet je een geheim verklappen: 
minder dan de helft van al het plastic dat we 

nog veel

weggooien, wordt gerecycled. In heel Europa is het zelfs nog minder. Maar 
een beetje recyclen is nog altijd beter dan niet recyclen!
Het duurt 400 jaar om plastic af te breken. Een super lange tijd. Zodra 
we een plastic fles weggooien, wordt er in een fabriek een nieuwe gemaakt. 
En hoe doen ze dat? Precies, door fossiele brandstoffen te verbranden en 
nog meer broeikasgassen in de lucht te brengen.

Recycling kan

Plastic boterhamzakjes en water-
flessen die maar één keer gebruikt 
worden? Daarmee moeten we 
vandaag nog stoppen.

Dit zou geen  

geheim moeten zijn:  

vertel het iedereen!

Zeg het voort: meer dan 
de helft van al het plastic 
dat je weggooit wordt niet 
recycled!

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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 eenSpeelgoed:

Vraag je leraar of je 
mag oefenen met het 
schrijven van e-mails naar 
bedrijven die veel plastic 
verpakkingen gebruiken. 
Vergeet niet om hen foto's 
van het plastic afval te 
sturen.

belangrijke beslissing
tijdens plezier maken

Denk eens terug aan de laatste keer dat je nieuw speelgoed 
kreeg. De kans is groot dat je het speeltje uit een plastic 
verpakking moest halen. 
Zoals je weet, duurt het 400 jaar voordat het plastic verdwijnt.
Het kan zelfs in een oceaan terechtkomen en vissen pijn doen.
Wat als je minder met speelgoed zou gaan spelen en meer tijd 
zou nemen om samen met je vrienden leuke dingen te gaan 
doen, zoals tikkertje spelen, wandelingen maken en knutselen?
Er zijn allerlei manieren om onze aarde te beschermen, ook 
tijdens het spelen.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen. 5VERTEL

HET
AAN

VOLWASSENEN
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Hoe beslissen we welk voedsel we gaan eten? Het moet natuurlijk 
lekker smaken. Maar we eten ook wat er te koop is in de winkel. 
Vroeger aten mensen alleen wat ze zelf naast hun huis hadden 
verbouwd. Dat betekende dat je wortels at in de herfst en bonen in de 
zomer. 
Omdat vliegtuigen ons voedsel tegenwoordig van over de hele wereld 
kunnen brengen, is het mogelijk om verschillende soorten voedsel te 
kopen wanneer we maar willen.
Zoveel keuze hebben is fijn, maar bij het vervoer van voedsel in 
vliegtuigen en vrachtwagens komt veel koolstof vrij. En omdat er 
tegenwoordig allerlei opties qua voedsel zijn, bederft veel voedsel of 
wordt het simpelweg weggegooid. 

Verras je gezinsleden met 
het bereiden van taco’s, 
roerbakgerechten en soepen: 
hier kun je veel ingrediënten 
in verwerken die anders 
misschien weggegooid 
zouden worden.

Vertel dit aan een 
volwassene!
1/3 van elke kilo van ons  
eten wordt weggegooid.  
Dat is ruim 34 kilo voedsel 
per persoon per jaar. 

Voedselkeuze
Voedselverspilling.

is belangrijk

5VERTEL
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VOLWASSENEN
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Voedsel dat van dieren gemaakt is, is een grote bron 
van broeikasgassen. Ten eerste worden bossen 
gekapt, zodat dieren land hebben om te grazen. Bij 
het kappen van bomen komt koolstof in de lucht. 
Nu er al zo veel bomen gekapt zijn, kunnen bossen 
minder koolstof opnemen.
Bovendien: dieren laten (heel veel) boeren en scheten! 
Daardoor komt er methaan in de lucht, een ander gas 
dat warmte vasthoudt. Daardoor wordt onze aarde 
warmer en komt er vaker ‘raar’ weer voor.
Kiezen voor het eten van fruit en groenten in 
plaats van vlees helpt bij het verminderen van 
broeikasgassen.

Jij hebt de macht:
- Kies een veggieburger in plaats van 

een rundvleesburger. Je kunt er nog 
steeds ketchup, augurken en mosterd 
aan toevoegen, wat je maar lekker 
vindt!

- Drink plantaardige melk zoals haver- 
of sojamelk in plaats van (half)volle 
melk.

- Eet meer planten: je hoeft geen 
volledige vegetariër te worden,  
tenzij je dat wilt.

van dieren
Voedsel gemaakt

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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een bonenburger
Recept voor
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Vroeger brachten winkels 4 keer per jaar 
een nieuwe kledinglijn uit: winter, lente, 
zomer, en herfst. Nu verschijnt er elke 
week nieuwe kleding in de winkels - dat 
is 52 keer per jaar! In de laatste 20 jaar is 
de hoeveelheid kleding die gemaakt wordt 
verdubbeld.
Mensen willen stijlvol zijn, dus kopen ze 
meer nieuwe kleren en gooien de ‘oude’ 
kleren weg. En we weten wat er gebeurt 
als iets naar de vuilnisbelt gaat.

fashion?
  fast

   Wat is

Wat kun je tegen ‘fast fashion’ doen? 

- Draag afdankertjes en deel je kleren 
met anderen.

- Vraag volwassenen om bij 
tweedehands winkels te winkelen. 
Handig: tweedehands jeans zijn 
lekker zacht en al ingedragen.

- Repareer kleding die gescheurd is.
- Gooi je rugzak in de wasmachine in 

plaats van een nieuwe te kopen.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Klimaatverandering gebeurt hier 
en nu. Elk levend wezen op onze 
aarde zal er last van hebben.
Veel dieren lijden er nu al onder. 
Sommige kunnen geen baby’s 
meer krijgen of voedsel vinden. 
Andere kunnen niet leven in de 
warmere temperaturen.

Dit zijn maar een paar van de 
dieren die nu al gevaar lopen:

overleven?

Zullen deze dieren
klimaatverandering - Adélie pinguïns

- Afrikaanse bosolifanten
- Aziatische olifanten
- Atlantische 

papegaaiduikers
- Bengaalse tijgers
- Zwartkop 

doodshoofdaapjes
- Hommels
- Darwins kikkers
- Vogelbekdieren
- Keizerspinguïns 

- Groene 
zeeschildpadden

- Nijlpaarden
- Lederschildpadden 
- Monarchvlinders 
- Berggorilla's
- Noord-Atlantische 

walvissen
- IJsberen
- Sneeuwluipaarden
- Schotse eendenbekken

En de duizenden beestjes en insecten 
waar je nog nooit van gehoord hebt.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Activiteit

stappen om een
groene

zeeschildpad

Volg deze

te tekenen:

Door 
klimaatverandering 

ontstaan er enorm 

sterke stromen die 

de stranden van de 
zeeschildpadden 

verwoesten.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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tekening te maken van een 
monarch
vlinder:

Probeer nu een
Activiteit

Warmere temperaturen 
betekenen dat 

monarchvlinders 

het steeds moeilijker 

gaan hebben om te 
overleven.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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emissie
van nul-nul

De introductie

Miljoenen jaren lang heeft onze aarde de 
broeikasgassen die vrijkwamen, opgenomen 
om te zorgen dat ze gezond bleef. Op dit 
moment gebeurt dat niet meer. Er zijn te 
veel broeikasgassen tegelijkertijd in de lucht, 
waardoor onze aarde ze niet snel genoeg kan 
opnemen. Ze kan het gewoon niet bijhouden! 
Herinner je je de volle sponzen? Dat is de 
reden dat we eraan moeten werken om tot 
‘nul-nul’ te komen.

Emissie: een deftig woord 
voor uitstoot, dus dat 
broeikasgassen in de lucht 
terechtkomen.

Nul-nul emissie: dit is 
wanneer onze aarde weer alle 
broeikasgassen kan opnemen.

Dit klinkt ingewikkeld, 

maar het is echt 

eenvoudig.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen. 5VERTEL

HET
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Stel je een wip voor of een weegschaal. Aan 
de rechterkant van de weegschaal: dingen die 
broeikasgassen uitstoten, zoals vrachtwagens en plastic 
flessen. Aan de linkerkant van de weegschaal: dingen die 

broeikasgassen opnemen, zoals bomen en oceanen.
Als alle vrijgekomen broeikasgassen door de bomen en oceanen worden 
opgenomen, is de weegschaal in evenwicht, en hebben we ‘nul-nul’ bereikt. 
Door de weegschaal in evenwicht te houden, blijft onze aarde gezond. 
Op dit moment zijn er meer broeikasgassen dan onze aarde aankan, dus 
is de weegschaal niet in evenwicht. Wetenschappers willen dat we de 
weegschaal in evenwicht krijgen in het jaar 2050.

Wanneer de linker- en rechterkant 
van de weegschaal op dezelfde 
hoogte hangen, zijn ze in balans,  
en hebben we ‘nul-nul’ bereikt.

broeikasgassen 
brengen van
Het in evenwicht

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Wist je dat alles wat je in een 
stopcontact steekt bijdraagt aan 
klimaatverandering? Dat geldt vooral 
als de elektriciteit die je gebruikt niet 
van de zon of de wind komt. 

Een lamp, tv of telefoon opladen: doordat je elektriciteit gebruikt, 
komt er koolstofdioxide vrij. En dat gebeurt dus ook als je een 
PlayStation, een computer of een ander apparaat gebruikt voor 
een videospelletje. Om nog maar te zwijgen van al het plastic dat 
nodig was om die dingen te maken. Het is niet veel koolstof, maar 
toch goed voor je om te weten.

spelletjes speelt?
video-

Antwoord: niet zo erg

Hoe slecht is het voor 
onze aarde als je...

Dat van 

de meeste 

mensen niet.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Een groot deel van de koolstof die op 
onze aarde in de lucht komt, komt 
van voertuigen. Auto's die op benzine 
of diesel rijden zijn daar een deel 
van. En vrachtwagens zijn nog erger. 
Daarom helpt meer lopen en fietsen 
onze aarde. De manier waarop we 
ergens naar toegaan doet ertoe.

te gaan lopen?

Antwoord: behoorlijk slecht!

Hoe slecht is het voor 
onze aarde als je...

in plaats van
de auto neemt

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Het gaat niet alleen om het eten van 
de cheeseburger - het gaat om alles 
wat nodig was om de cheeseburger 
op je bord te krijgen. Het voedsel 
had hoogstwaarschijnlijk machines 
nodig om gemaakt te worden, en 

Hoe slecht is het voor 
onze aarde als je...

grote vrachtwagens om het naar de winkels te brengen. Bij elk van die dingen komt 
veel koolstof in de lucht. En daarvoor was er de koe. Koeien hebben heel veel land en 
water nodig - veel meer dan groenten. Ze boeren ook methaan uit - een broeikasgas 
dat warmte vasthoudt en dus onze aarde warmer maakt

burger eet?
een cheese-

Antwoord: niet zo geweldig
Probeer voorlopig de hoeveelheid 
vlees die je eet te verminderen.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Wat kunnen
we doen?

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Gebruik een herbruikbare 
waterfles. Plastic waterflesjes 
en de vrachtwagens die 
de waterflesjes vervoeren, 
zorgen voor veel koolstof in 
de lucht.

Als je slechte dingen ziet, 
zoals bananen in plastic, 
laat volwassenen dan zien 
wat er met deze banaan 
aan de hand is.

Volwassenen zien niet 
altijd wat kinderen zien.

Droog je kleren in de zon. Herinner je docenten, 
klassenouders en coaches: 
tijdens kampeertripjes, 
klassenfeesten of 
voetbalwedstrijden heb je 
geen plastic waterflesjes 
nodig

Hoe kunnen 
kinderen helpen?

Plant een groentetuin en 
fruitbomen.

Laat volwassen mensen  
De klimaatalmanak lezen. 
Ze kunnen dit boek kopen 
of lenen bij de bibliotheek.

Begin gewoon.   
Het hoeft niet 
meteen perfect 
te zijn.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Wil je volwassen mensen 
met wie je samenwoont laten 
begrijpen wat er met onze 
aarde gebeurt? Print dan de 
snelle feiten op de volgende 
bladzijde en plak ze op de  
muur van jullie badkamer.
Ja, zelfs een badkamer kan  
een klaslokaal zijn!

volwassenen!
aandacht van 

Vraag de

Print de volgende 
pagina uit.

5VERTEL
HET
AAN

VOLWASSENEN
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- Mensen gebruiken steenkool, olie 
en gas als brandstof. Deze fossiele 
brandstoffen zorgen ervoor dat 
mensen auto’s kunnen rijden en 
elektriciteit kunnen maken.

- Fossiele brandstoffen stoten 
koolstofdioxide uit in de atmosfeer.

- Koolstofdioxide houdt warmte vast.
- Warmte die vastgehouden wordt, 

maakt onze aarde warmer.
- Het voelt misschien niet warmer 

aan buiten de deur, maar slechts een 
piepkleine temperatuurstijging heeft 
grote gevolgen, zoals zware stormen, 
overstromingen en droogtes.

- Stormen brengen schade toe aan 
gebouwen, huizen, dieren, en onze 
aarde.

- Wetten maken die bedrijven verbieden 
dingen te verkopen die onze aarde schaden.

- Elektriciteit maken van zon en wind.

- Stemmen op mensen die wetten kunnen 
maken tegen het schaden van onze aarde.

- Anderen leren over klimaatverandering, veel 
mensen weten er niets over.

GROTE veranderingen zijn nodig om de 
klimaatverandering te stoppen zoals:

klimaatverandering
SNELLE FEITJES OVER
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Gaan je ouders een 
nieuwe auto kopen? 
Moedig ze dan aan 
om een elektrische 
auto te nemen die 
geen benzine nodig 
heeft.

De volgende keer dat 
je een plastic vork 
krijgt, bewaar hem dan 
en gebruik hem steeds 
opnieuw. Plastic wordt 
gemaakt van fossiele 
brandstoffen, en de 
meeste mensen gooien 
plastic al na één keer 
gebruiken weg.

Elektrische 
voertuigen

Hergebruik
plastic

het gebruik van
fossiele brandstoffen
te verminderen:

Je kunt helpen om

Leer een volwassene 
dit: je kunt nu 
elektriciteit kopen die 
gemaakt is van 100 
procent zon en wind. 
En het is meestal 
niet duurder! Kijk 
op de website van 
elektriciteitsbedrijven 
om te weten te komen 
hoe.

Zon  
en wind

5VERTEL
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 JIJ kunt een verschil maken! Waar kun je beginnen om onze aarde te 
helpen? Greta Thunberg, de jonge Zweedse klimaatactiviste, veranderde 

kunnen leren van kinderen

“DENK
 GROOT ideeën die volwassenen”

5VERTEL
HET
AAN

VOLWASSENEN

EERST de gedachten van haar ouders. Ze liet hen de 
feiten zien. Ze keken samen naar films over het milieu.
Maar er was niet direct verandering. Greta bleef 
aandringen tot de volwassenen ECHT luisterden. 
Kinderen zijn er beter in dan volwassenen om mensen 
in actie te laten komen - geen verrassingen voor ons, 
kinderen zijn geweldig!

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.

Matthew, 15 jaar, Boston, Massachusetts

Als ik in 2050 kinderen heb, wil ik 
niet dat ze te maken krijgen met 
een kapotte planeet omdat niemand 
ingreep toen het kon.”

“

Hier is een lijst van dingen 
die je volwassenen kunt 
leren.

52    |    MEER WETEN? LEES DE KLIMAATALMANAK



  |   53

- Begin een fiets-naar-school-club 
om ervoor te zorgen dat je niet wordt 
afgezet door auto’s, want door auto’s 
komt er meer koolstof in de lucht.

- Laat je schoolconciërge borden 
ophangen met de vraag aan 
automobilisten om auto's uit te zetten 
bij het ophalen van de kinderen.

- Vraag je leraar om het thema van dit 
jaar over klimaatverandering te laten 
gaan.

- Leer vijf volwassenen wat jij weet over 
klimaatverandering. Vraag hen om 
het aan nog eens vijf mensen te leren. 
Zie je hoe dingen zich snel kunnen 
verspreiden?

Dit zijn maar ideeën. Begin met 
alles wat je maar kunt verzinnen.
Onze aarde heeft je niet nodig om 
perfect te zijn. Het heeft je alleen 
nodig om te beginnen.

  verschil!

Deze acties maken een
SUPERGROOT

5VERTEL
HET
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- Doe de lichten uit die je niet nodig hebt. 
Elektriciteit verspillen betekent meer 
koolstof in de lucht.

- Sluit deuren meteen zodat de warmte 
niet ontsnapt.

- Leen voorwerpen zoals sieraden, 
gereedschap en spelletjes, zodat fabrieken 
geen koolstof in de lucht brengen bij het 
maken van nieuwe spullen.

- Als je de volgende keer je maaltijd kiest, 
kies dan een veggieburger. Of maak het 
bonenburgerrecept uit dit boek.

Meer acties die

- Houd een wedstrijd in de klas om te zien 
wie zijn potlood het langst kan gebruiken. 
Het is belangrijk om dingen niet weg te 
gooien als ze nog bruikbaar zijn. Want ook 
door het maken van deze dingen komt er 
koolstof in de lucht.

- Vraag je directeur om de verwarming 
lager te zetten om te voorkomen dat 
onnodig veel koolstof in de lucht komt. 

een verschil maken!

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen. 5VERTEL

HET
AAN

VOLWASSENEN
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Activiteit

T-shirts voor de klas
Aardebesparend knutselwerk: 

Kleurrijke T-shirts kunnen je leraar helpen ervoor 
te zorgen dat de hele klas bij elkaar blijft tijdens een 
uitstapje en het vertegenwoordigt jullie school. Maar 
het is niet cool om een shirt te dragen waarop staat: 
‘Groep 6 is geweldig’ als je in groep 7 zit. Klassenshirts 
worden vaak na een paar keer dragen weggegooid.
Maak voor je volgende klassenfeest of uitstapje deze 
kleurrijke klas-T-shirts. Maar neem ze niet mee naar 
huis - laat ze achter voor je leraar om jaar na jaar 
te gebruiken. Zo blijven de T-shirts ver weg van de 
vuilnisbelt.

Stuur dit door naar je leraar, 
groepsbegeleider of  
klassenouder.

5VERTEL
HET
AAN

VOLWASSENEN
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Actie
Aardebesparend knutselwerk: 
Activiteit

- Gebruik een baby 
aardappel met een 
puntige onderkant.

- Snijd hem met een 
mes doormidden. Zo 
ontstaat een traanvorm. 
Kinderen, vraag een 
volwassene om te helpen 
met het snijden.

- Schuif een kartonnen 
vel in het T-shirt, zodat 
de verf niet doorlekt 
naar de achterkant.

- Ontwerp je T-shirt. 
Gebruik kleine stukjes 
afplaktape om de 
ligging te bepalen.

- Doop het afgesneden 
uiteinde van de 
aardappel in acrylverf 
of textielverf.

- Stempel je patroon 
op het T-shirt! Druk 
tweemaal in een 
V-vorm om een hartje 
te maken

1 2 3

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen. Stuur dit door naar je leraar, 

groepsbegeleider of  
klassenouder.
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Parkwachters: 
beschermen parken 
en de mensen die ze 
bezoeken.Wil je nog een stapje verder gaan 

met je missie? Geweldig. 
We hebben je nodig. Nu zijn er 
allerlei manieren waarop je dit 
kunt doen.
Maar laten we het over een grote 
hebben: als je groot bent, zou je een 
baan kunnen kiezen die helpt de 
aarde te redden. Dit zijn er 5:  

Milieuwetenschappers:
onderzoeken de 
klimaatverandering. (Een 
beetje als een aardarts!)

Milieuleraren:
leren leerlingen wat ze 
moeten weten om onze 
aarde te beschermen.

Eco-uitvinders: creëren 
aarde-besparende 
uitvindingen. (Je zult er 
binnenkort een aantal 
zien verschijnen!)

Futuristen: bedenken 
een betere wereld en 
helpen mensen die 
wereld te bereiken!

helpen om
de aarde

te redden

Banen die

En dit zijn er nog 

maar een paar!

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Je kunt ook klimaatactivist worden, zo noem je iemand die in 
actie komt om klimaatverandering tegen te gaan. Soms is dat een 
baan. Andere keren? Is het gewoon iets wat mensen doen. Greta 
Thunberg besloot als kind al om in actie te komen. Nu op 19-jarige 
leeftijd is ze een van 's werelds bekendste klimaatactivisten.
Net als Greta hoef je niet volwassen te zijn om een klimaatactivist 
te zijn. Als je zou willen, zou je er vandaag al een kunnen worden.
Er zijn zo veel dingen die je kunt doen om een verschil te gaan 
maken.
Zoals het voltooien van je missie om 5 volwassenen te onderwijzen 
over klimaatverandering. Je doet het tot nu toe geweldig!

Wees een
  klimaatactivist

Je bent 
nooit te 
klein om 
een verschil 
te maken.” 

“

Greta Thunberg

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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dingen uitvinden
   die ons uit deze

ellende kunnen halen.

Je kunt allerlei

Teken je eigen eco-
uitvinding en deel hem 
met ons met de hashtag 
#generatieklimaat.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Klaar? Actie!

Tijd om te  trainen!
Zie dit als een speciale training om je bij je missie te helpen.
Zoals de scène in Raya en de laatste draak waar Raya's 
vader haar leert de edelsteen te beschermen.
Of beter nog, de scènes waarin Moana oefent wat ze zal 
zeggen om zich aan Maui voor te stellen.

En natuurlijk helpt praten over 
klimaatverandering veel.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Ben het eens met een 
positief doel, zoals 

hoe jullie allebei een 
betere toekomst 

willen.

Gebruik woorden 
die iedereen zal 

begrijpen, ook als ze 
niets weten over dit 

onderwerp.
Luister ook naar 
de mening van  

de ander.

Na het luisteren, 
herhaal je wat ze 

hebben gezegd in je 
eigen woorden (dit 

laat zien dat je om de 
mening van de ander 

geeft).

Leg uit hoe 
klimaatverandering 

de oorzaak is van 
‘raar’ weer.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.

kunt leren:

iets over dit
   onderwerp

  iemand
Hoe je
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Hoe
voelt het?
Een eenvoudig 
experiment 
dat kinderen 
samen met 
volwassenen 
kunnen doen.

5VERTEL
HET
AAN

VOLWASSENEN

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Mensen zijn het 
niet altijd eens met 

elkaar of denken niet 
altijd hetzelfde over 

bepaalde dingen.

Het helpt misschien 
om te praten over 
slecht weer. Het 

weer is iets waar de 
meeste mensen het 

over eens zijn.

Dus weet dat 
dit normaal is – 
verwachten dat 

mensen het oneens 
zijn kan helpen.

Deze gesprekken 
hoeven niet perfect 

te zijn om een 
verschil te maken. 
Je moet gewoon 

beginnen.

Adem diep in en 
uit als je je nerveus 

begint te voelen of als 
je gefrustreerd raakt 

terwijl je luistert.

meningen.
voor verschillende

klaar
Wees

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Je hebt nu een ton aan klimaatkennis. Je weet 
waar je het over hebt. En je stem? Die is krachtig. 

 Goed, het is tijd 
om te beginnen.

Jouw missie: Vertel het 5 volwassenen

Wat is het nuttigste dat je geleerd hebt?

Lucija, 11 jaar, Zurich, Zwitserland

“Dat ik nooit moet opgeven.”

Print de volgende 
pagina uit

Altijd al geweest.
Tijd om zowel je kennis als je stem te 
gebruiken om vijf volwassenen over 
klimaatverandering te leren. Laten 
we een plan bedenken, zodat je kunt 
helpen onze aarde te redden!

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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Spreeklijstje
HET PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wie je het zou kunnen leren:
Schrijf een naam op van een 
volwassene waaraan je het kan 
leren. Ideeën nodig? Leraar, 
directeur, tante, oom, opa, oma, 
neef, nicht, buurman, buurvrouw, 
een vriend van de familie.

Wanneer je het hen zou kunnen leren:
Is er een dag wanneer je ze gaat zien? 
Als je dat niet weet gok je een dag 
wanneer je het ze kunt leren!

Heb je het ze geleerd?
Omcirkel “ja” of “nee”. Elke 
keer als je “ja” omcirkelt, 
kleur je een ster in!

VOOR JE MISSIE OM 
5 VOLWASSENEN IETS TE LEREN.

Begin met in te vullen wie je iets 
kunt leren en wanneer.
Houd dan je vorderingen bij in de 
laatste kolom.
Er is extra ruimte, want je komt 
er misschien niet aan toe om met 
iedereen die je bedenkt te praten.

Al je sterren ingekleurd?
HET IS GELUKT! Dit is wat je hierna 
kunt doen:

- Neem de tijd om het te vieren.  
Je bent geweldig!

- Lees De klimaatalmanak om  
meer te leren.

- Laat dit het begin zijn. Laten we  
blijven werken aan het helpen  
redden van onze aarde!

1 2 3 4 5

Vanaf het moment dat we beslissen  
in actie te komen, kunnen we alles.”  
Greta Thunberg

“

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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   in actie komen.

verschil wordt gemaakt
Het GROOTSTE

 we allemaal samenwanneer

En onthoud, onze aarde heeft  
jou niet nodig om perfect te zijn,  
ze heeft alleen nodig dat je begint.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.
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   herrie schoppen
voor onze
RESPE

CTVOL
met je mee en ga

Draag deze lessen

aarde!
De training  

is klaar!
Jij kunt dit.

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.
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Matthew NeJame
15 jaar, Boston, Massachusetts

Lucija Biuk
11 jaar, Zurich, Zwitserland

Arlo Decardenas 
18 jaar, Fort Worth, Texas

Matilde Righi 
8 jaar, Bologna, Italië

Elizabeth Granger
11 jaar, San Francisco, CA

Lise van Ass 
17 jaar, Rosmalen, Nederland

Ivan
8 jaar, Minneapolis, MN

Edie Chua
7 jaar, Toronto, Canada

Grayson
5 jaar, Detroit, MI

Julia Ankenmann
15 jaar, Toronto, Canada

Kids die 
meegewerkt 
hebben

Camera shy:
Aubrille, 8 jaar, Grand Rapids, MI

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 
om in actie te komen.



  |   69

De klimaatalmanak
voor kids: het is tijd 

om in actie te komen.

Volwassenen 
die 
meegewerkt 
hebben

Mensen van over de hele wereld 
hebben dit boek geschreven.

We hadden één missie: de boodschap 
over klimaatverandering verspreiden.

Nu is het jouw beurt.

Verzamel je vrienden en doe 
iets dat de boodschap van 
klimaatverandering verspreidt.

Het is tijd om te beginnen.
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www.unicef.nl • ’s Werelds grootste kinderrechtenorganisatie. Op deze website kun je nieuws over het 

klimaat en de gevolgen voor kinderen vinden.

www.savethechildren.nl • Ook een kinderrechtenorganisatie waar je veel informatie kunt vinden voor 

een spreekbeurt of werkstuk en er zijn ook mogelijkheden om zelf in actie te komen.

www.deklimaatwakers.nl • Op deze website kun je je inschrijven om mee te lopen als waker voor het 

klimaat. Verder kun je je ouders hierop wijzen zodat ze kunnen doneren voor het klimaat.

www.jongeklimaatbeweging.nl • De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt de stem van jongeren 

in het klimaatdebat namens meer dan vijftig diverse jongerenorganisaties.

www.greenpeace.nl • Greenpeace is de organisatie voor het beschermen van onze aarde.

Meer weten?
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Maak jij je zorgen over het klimaat? Wil je 
weten waarom het weer van slag is? In dit 
boek lees je de antwoorden op al je vragen.

Deze kidsalmanak is een initiatief van de makers van De klimaatalmanak, de ultieme 
bron van feiten over het klimaat en klimaatverandering. De klimaatalmanak 
en De klimaat almanak voor kids zijn geschreven en vormgegeven door  
honderden vrijwillige schrijvers, onderzoekers, denkers en illustratoren. 

• Waarom smelt de sneeuw in de bergen? 
• Waarom zijn er zo veel overstromingen?
• Wat is het broeikaseffect?
•  Waarom zijn benzine, plastic en vlees 

slecht voor de aarde? 

Ontdek wat jij kunt doen 
om te voorkomen dat het 
klimaat verandert. En lees hoe 
je je ouders en andere volwassenen kunt 
helpen om in actie te komen. Want als we 
samenwerken, kunnen we de aarde redden. 
Het is nog niet te laat!
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