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Landelijke klimaatstaking 
Donderdag 24 juni - 14:00 uur - Den Haag 

voor scholieren, studenten en andere betrokkenen 

Fridays for Future en MBO for Climate nodigen je uit voor de landelijke klimaatstaking op 
donderdag 24 juni in Den Haag. Dit is exact zes jaar (!) na het Urgenda-vonnis waardoor de overheid 
werd gedwongen tot betekenisvol klimaatbeleid. 
Leerlingen en studenten uit het hele land worden opgeroepen om te komen, maar ook docenten, OOP en 
anderen die hen willen ondersteunen zijn welkom. 
 
Studenten van MBO for Climate hebben voor deze staking 2 brieven opgesteld: 
• Brief 1 is bedoeld om toestemming te vragen aan je eigen onderwijsleider om naar de klimaatstaking te 
gaan op 24 juni in Den Haag. 
• Brief 2 is bedoeld om het College van Bestuur van jouw onderwijsinstelling op te roepen de 
klimaatstaking op 24 juni te steunen. 
Klik hier voor de brieven. 
Aanmeldformulieren, samenreis-events en actietips vind je hier.  
 
 Frank van Schaik 
  

https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
https://drive.google.com/drive/folders/1iWBIgB_uIVeochx55WAkaVO0ehC4eev3
https://drive.google.com/drive/folders/1iWBIgB_uIVeochx55WAkaVO0ehC4eev3
https://fridaysforfuture.nl/24-juni/?fbclid=IwAR33O-UD9jmbWjZDbr5E3lG373eX9VgviRQT2NsoiiVYVSc4h2jH5y5vpm4


 

 
 
 
 

Het Duurt Te Lang! 
Vrijdag 25 juni - 15:00 uur 

Landelijke actie ABP fossielvrij 
 

ABP investeert nog steeds 17,4 miljard euro van ons pensioengeld in fossiele bedrijven zoals Shell 
en ExxonMobil. Een groeiende groep mensen eist dat ABP daar eindelijk zo snel mogelijk mee 
stopt.  
Na de gewonnen Shell-klimaatzaak en enerverende aandeelhoudersvergaderingen van 
oliemaatschappijen, staat ABP steeds meer te boek als ‘fossiele achterblijver’, zoals bijvoorbeeld in dit 
artikel in de Volkskrant. 
 
Op vrijdag 25 juni staan we van 15:00 tot 16:30 bij de ABP-kantoren in Amsterdam-Zuid en Heerlen op de 
stoep. Daar zullen uit het hele land ABP-deelnemers en anderen de dringende oproep direct aan 
ABP overhandigen, onder het motto “Het Duurt Te Lang!”. De bekende hit van Glen Faria en Davina 
Michelle is voor de gelegenheid herschreven. Voel je je aangesproken? Doe dan mee met je collega's van 
je school, verspreid de petitie en vaardig iemand af om naar Amsterdam en/of Heerlen te komen! 
Meer info en om aan te melden vind je op duurttelang.nl en teachersforclimate.nl  
 
Frank van Schaik 

https://milieudefensie.nl/actie/klimaatzaakshell
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pensioenreus-abp-houdt-als-een-van-de-weinige-grote-nederlandse-beleggers-vast-aan-steun-voor-shell%7Eb200997d/
http://www.duurttelang.nl/
http://teachersforclimate.nl/


 

 
 

Social Tipping Point 
brief naar informateur Hamer 

Teachers for Climate schrijft samen met de Social Tipping Point Coalitie een brief naar informateur 
Hamer. 
Tipping points en het klimaat. Geen hoopvol verhaal, of toch wel? We weten van de fysieke klimaat tipping 
points, bijvoorbeeld: hoe meer het ijs bij de polen smelt, hoe meer zonlicht wordt geabsorbeerd door het 
donkere water, waardoor de oceaan sneller opwarmt en de opwarming van de aarde versnelt. 
 
Onderzoekers van het Potsdam instituut voor klimaatonderzoek ontdekten ook social tipping points: 
gebeurtenissen die de verduurzaming van onze samenleving in een stroomversnelling brengen. Volgens 
de wetenschappers is het onze enige hoop om de doelstellingen van het Klimaatakkoord in Parijs nog te 
behalen. Zij erkennen vijf interventies die zo’n social tipping point teweeg kunnen brengen. En 
klimaatonderwijs is daar één van. 
 
Samen met een groot aantal andere organisaties heeft Teachers for Climate daarover een brief gestuurd 
naar informateur Hamer, met de oproep een 'social tipping point- strategie' op te nemen in het 
hoofdlijnenakkoord. 
Hier lees je de brief: https://socialtippingpointcoalitie.nl/ 
Dit nieuws haalde de voorpagina van Trouw op dinsdag 25 mei. 
 
Wieneke Maris 
  

https://www.pik-potsdam.de/en
https://www.pnas.org/content/117/5/2354
https://socialtippingpointcoalitie.nl/
https://www.trouw.nl/cs-b1c0e2f7


 

 
 

Aanmelden SustainabulMBO 

De Sustainabul MBO is een initiatief van de coöperatie Leren voor Morgen. 
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs. Ook het MBO timmert flink aan de 
weg met inmiddels de vierde editie van de jaarlijkse Sustainabul. De Sustainabul MBO beoordeelt ROC, 
AOC's en vakinstellingen op: onderwijs, praktijk, bedrijfsvoering en de integrale benadering van 

duurzaamheid. Daarnaast stimuleert het de onderwijsinstellingen om van elkaar te leren door uitwisseling 
van ervaringen en 'good practices'. Hierdoor raken steeds meer MBO-opleidingen in Nederland 
geïnspireerd om duurzaamheid binnen hun onderwijs een plek te geven.   
Wil jij met je school of met (minimaal 5) opleidingen ook meedoen aan de Sustainabul MBO voor 2021? 
Meld je dan hier aan. 
 
Marije van Bommel en Petra Meulman 
  

https://mbo.sustainabul.com/


 

 

Down to Earth Internationale 
Architectuur Biënnale 

Rotterdam - september 2020 t/m juli 2021  

Deze biënnale met meerdere locaties verspreid over Rotterdam en Dordrecht heeft als vertrekpunt: 
de klimaatcrisis. Down to Earth focust op de wereldwijd urgente en in Nederland hoogst actuele 
opgave van de water- en energietransitie. 
Daarbij wordt de vraag gesteld: waar kunnen we landen? Kunnen we ons opnieuw vestigen op de planeet 
aarde - in een duurzame balans met andere levensvormen en in een ecosysteem waarvan we volledig 
afhankelijk zijn? 
Hiervoor moeten we radicaal anders denken en doen. En dat vereist niet alleen technologische, maar ook 
sociaal-maatschappelijke transities. 
 
Hieronder een impressie van de studio Makkink & Bey op een van de locaties: 

 

WATERSCHOOL M4H+ onderzoekt hoe een serie van onderzoeken kan bijdragen aan het bouwen van 
een duurzame en circulaire leeromgeving, waarbij de uitdaging aangegaan wordt met de water- en 
energietransitie. Hierbinnen wordt onze ecologische footprint zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor 6,300 
toekomstige bewoners van de Merwe-Vierhavens M4H+. 
 
Kijk hier op de website van Makkink en Bey voor meer info en klik hier voor de agenda van het IABR 
(International Architecture Biënnale Rotterdam). 
  
 Debora Treep 
  

https://smb-waterschool.nl/en/home
https://iabr.nl/en/bezoek/info_visitors_dte


 

 
 

Wat doet Teachers for Climate op vakantie? 
Vakantietip! 

Workshop Wildpluk & boskoken – Living off the grid in Overijssel 

Teachers for Climate gaat niet stilzitten deze zomervakantie. In de komende nieuwsbrieven willen 
we jullie inspireren met onze duurzame vakantie-ervaringen. Hierbij de vakantietip van Petra 
Meulman.  
Als je dichtbij de natuur wilt zijn en van gezond eten houdt, dan is de workshop Wildpluk & boskoken zeer 
geschikt om bij te wonen. Wat kom je zoal aan eetbaars tegen tijdens het wandelen in de natuur? Wat 
zijn bereidingstechnieken als je wilt gaan kokkerellen met houtvuur? 
 
Ons 'bush-avontuur' begon met een wildplukwandeling onder begeleiding van Jeroen Nielen en Nanda 
Kraaneveld die zich gespecialiseerd hebben in het wildplukken en in wildkooktechnieken. De 
wandeling heeft mijn kijk op ‘onkruid’ volledig veranderd. Een schijnbaar nutteloos plantje blijkt 
bijvoorbeeld een waar superfood te zijn, boordevol vitamines en met een heilzame werking op je gestel. 
We hebben op diverse manieren allerlei gerechten bereid. Zo hebben we vlees gebakken op speksteen, 
brood gebakken in een 'Dutch Oven' en de zogeheten 'vergeten groenten' in een heet gestookte zandkuil 
ingegraven tussen lagen mos en weer uitgegraven zodra de groentes gaar waren. Ik heb de heerlijkste 
kruidenboter en pesto geproefd; alles gemaakt van wildpluk. Vis gegeten die was gewikkeld in bladeren 
met een laag klei eromheen geboetseerd en op die manier gebakken in de kolen. Alles was heerlijk, 
natuurlijk, gezond en smaakte naar meer, meer, meer… 
 
Nanda Kraaneveld organiseert diverse evenementen, zoals ouder- en kinddagen (met oude ambachten 
als vilt-, visleer- en vuurworkshops), maar ook schooluitjes. Kijk op haar website: Bosleven. Naast al deze 
activiteiten heeft Nanda plannen om een Bosschool op te zetten. 
 
Petra Meulman 

https://www.bosleven.com/
https://bosleven.com/


 

 
 

Boekentip 
Braiding Sweetgrass 

Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants door Robin Wall 
Kimmerer 

 
Zoek je een boek voor de zomer? Een boek met mooie zinnen en diepe waarheden waar je even 

rustig over na wilt denken? Dan zou ik je dit Engelstalige boek aanraden. 
 

Robin Wall Kimmerer is zowel professor in de biologie als inwoner van Potawatomi Nation. Op unieke 

wijze combineert ze in elk hoofdstuk deze twee werelden en bijbehorende perspectieven. Ze schrijft met 

de wetenschappelijke precisie van een bioloog en verbindt haar observaties van planten met wijze lessen 

van verschillende groepen Native Americans. Gezien het succes van dit boek (een New York Times-

bestseller) resoneren de inzichten die ze langs laat komen ook in de westerse wereld. Ik zou het 

omschrijven als een boek van een bruggenbouwer die er op verfijnde manier in slaagt beide werelden met 

elkaar te verbinden.  

 

Marlise Achterbergh  



 

 
 

Boekentip 
De goede voorouder 

geschreven door cultuurhistoricus Roman Krznaric 

Roman Krznaric is medeoprichter van en docent aan de School of Life in Londen. 
Hij beschrijft in dit boek hoe we verder kunnen kijken dan onze eigen generatie lang is. Onder alle grote 
problemen waar de wereld mee te kampen heeft, ligt één oorzaak: We denken alleen aan de 
kortetermijnoplossingen. In dit praktische filosofieboek beschrijft Roman Krznaric de geschiedenis van dit 
kortetermijndenken en schetst een nieuwe manier. 
Hij stelt zichzelf de vraag: ‘'Zijn wij goede voorouders?' 
Om goede voorouders te worden moeten we onder meer onze economie en politiek radicaal 
omvormen; een enorme opgave. Ambitieuze doelen? Wat kunnen we zelf doen? Onze kortzichtigheid 
inruilen voor langetermijndenken? Roman Krznaric onthult zes praktische manieren om onze hersenen 
hierin bij te scholen. Daarmee verschuiven we de loyaliteit van onze eigen generatie naar de hele 
mensheid en kunnen we onze planeet en onze toekomst redden. 
Debora Treep 
  



 

 
 

Lestip! 
Klimaatbrief aan de minister 

van De Klimaatdichters 

In onze eerdere nieuwsbrief lichtten we de klimaatpoëziebundel: Zwemlessen voor later uit. Een 
bundel geschreven door de Klimaatdichters: een groep dichters die - aangemoedigd door protest 
over de hele wereld - gelooft dat poëzie een belangrijke rol kan vervullen om het tij te keren, als 
creatief en inspirerend geluid in de strijd voor het klimaat. 
Op het Poetry International Rotterdam droegen 15 klimaatdichters voor uit deze bundel. Daarnaast werken 
de dichters vaak samen met protest- en milieubewegingen die zich inzetten voor het klimaat.  

In een manifest op hun site roepen de Klimaatdichters andere dichters en spoken word-artiesten uit 
Nederland en Vlaanderen (van alle leeftijden) op om zich bij hen aan te sluiten. Op de site vind je naast 
voorbeeldgedichten en het manifest ook de klimaatbrief die diverse Nederlandse en Vlaamse politici dit 
jaar ontvingen. 

Mooi om in je lessen hier aandacht aan te besteden. 
 
Marije van Bommel 
  

https://www.klimaatdichters.org/
https://www.klimaatdichters.org/klimaatbrief


 

Klimaatpoëzie 
Gedichten uit het onderwijs 

Klimaatdichters zijn ook te vinden onder onze leerlingen en studenten. 
Ter inspiratie dit klimaatgedicht geschreven door Nina Dunant, eerstejaars mbo-student: 

Klimaatactie 
Klapperende tanden in het stille avondlicht 

Terwijl ik op de fiets naar huis toe ga 
In de mist 

Door de mist 
Het is wazig 
Mijn gezicht 
In het licht 

Van de maan 
In de avond 

 
Takken omarmen 

het nest van een vogel 
En haar bladeren maken ze warm 

 
De wind in mijn huis 
Stil en doordringend 

Het is stil 
Maar ik ben niet alleen 

 
Sneller en sneller 

De trappers gaan verder 
Mijn benen versnellen 
Ik moet iets vertellen 

 
Ik schreeuw en ik roep 
En je bent niet genoeg 
En ik haat deze troep 
En ik tier en ik vloek 

 
En ik leef 

Ik besef me, ik leef 
En als mens moet ik geven en delen 

Beseffen met velen 
Dat ik hier niet de enige ben  
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