
 

Arnhem, 1 maart 2021 
 
Beste kinderen,  
 
We vinden het fantastisch dat jullie meedenken aan oplossingen voor de klimaatproblemen. Zoals 
jullie misschien gemerkt hebben verandert het klimaat. Je hebt vast iets gezien bij het 
Jeugdjournaal, in een natuurfilm, je meester of juf heeft er over gesproken of je hebt je ouders 
erover horen praten. Klimaatverbond Nederland helpt gemeenten, provincies en waterschappen 
bij het bedenken van maatregelen om met klimaatverandering om te gaan of te voorkomen. Wij 
hebben daar jullie hulp ook bij nodig!  
 
Vroeger konden we bijna elk jaar op natuurijs schaatsen. Nu wordt dat steeds zeldzamer. Na een 
lange tijd konden we deze winter dan eindelijk weer eens het ijs op. Tegenwoordig is het steeds 
vaker warm in Nederland, soms zelfs heet en daardoor ook te droog. Dat zijn ongunstige signalen. 
Daarom wil Klimaatverbond Nederland dat we nú in actie komen om verregaande 
klimaatverandering tegen te gaan.  
 
Elk jaar maken wereldleiders op de VN Klimaattop nieuwe afspraken om klimaatverandering aan te 
pakken. Zo praten ze over hoe verregaande klimaatverandering voorkomen moet worden en hoe 
we  met de al bestaande klimaatverandering om moeten gaan. Ze hebben het er dan ook over wie 
wat moet betalen. En of de kosten wel eerlijk worden verdeeld. Is het bijvoorbeeld wel eerlijk dat 
het ene land vervuilt en andere landen daar last van hebben? Is dat rechtvaardig? Over deze 
thema’s gaan jullie het met elkaar hebben in de klas en tijdens de Kinderklimaattop!  
 
Jullie gaan het net als volwassen mensen doen. In de klas gaan jullie aan de slag en stellen goede 
afspraken met elkaar op. Daar maken jullie mooie posters van en die gaan we bespreken met de 
andere kinderen van Nederland op de nationale Kinderklimaattop. Jouw juf/meester heeft van ons 
lesmateriaal gekregen om mee te werken en misschien heeft hij/zij zelf nog wel iets bedacht.  
 
Op de Kinderklimaattop (15 april), aan het einde van de top, sluiten we het eerste  
Kinderklimaatakkoord. Daarin staan de belangrijkste afspraken die jullie, als kinderen maken om 
verdere klimaatverandering te voorkomen, hoe om te gaan met de klimaatverandering die al 
gaande is en hoe te zorgen dat we de kosten eerlijk verdelen. En trouwens: de poster met de beste 
ideeën wint ook nog eens de Philip de Roo-prijs. 
 
We wensen jullie veel succes met het maken van de afspraken en zien jullie, offline en/of online, 
graag op 15 april op de Kinderklimaattop in Velsen.  
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het Kinderklimaattopteam van Klimaatverbond Nederland, de gemeente Velsen en het 

Pieter Vermeulen Museum, 

 

Carla Lodder 

Klimaatverbond Nederland 


