
Grootouders voor het 
Klimaat Wageningen e.o. 
 

Vijf Wageningers namen het initiatief om een afdeling 
Grootouders voor het Klimaat (GvhK) regio Wageningen e.o. 

op te richten, voor de toekomst van volgende generaties. 
 

Onder de regio Wageningen en omgeving valt de gemeente Wageningen, 

alsmede de dorpen Bennekom en Renkum en Heelsum omdat veel inwoners 

van deze drie dorpen ook sterk op Wageningen zijn georiënteerd.  

 

Vooralsnog richten wij ons op de volgende activiteiten: 

▪ Grootouders werven in Wageningen e.o.  

▪ Maandelijks bij elkaar komen om elkaar te steunen met 

klimaatvriendelijk actief zijn 

▪ Samen naar klimaatmarsen en GvhK bijeenkomsten gaan 

▪ Voorlezen op scholen en/of BSO met gebruik maken van 

het materiaal van het landelijk GvhK 

▪ In gesprek gaan met 50+ ers/pensionado’s over onze 

verantwoordelijkheid, met daarbij aandacht voor actuele 

en specifieke thema’s. Op dit moment denken wij aan: 
o Stimuleren klimaatgesprekken, algemeen bewustwording 

o Biologisch voedsel kopen, en zo o.a. de stikstofcrisis oplossen 

o Actief met je buren je woning verduurzamen 

o Idee uitwerken van energiebudget en energiegeld delen. 

 

Wil je mee doen? Voor opgave en nieuwsbrief ontvangen: 
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/over/contact 

Voor vragen, van harte welkom bij: Jan Joost Kessler, 

jjkessler@planet.nl, of Ottolien Haze, Lia Avis, Sietse Brouwer 

en Leida van den Berg 

https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
mailto:kessler@planet.nl


EET JE DUURZAAM EN LOKAAL? 
 

Als 30% van de Nederlanders duurzaam voedsel koopt, 
dan kunnen 15.000 boeren biologisch gaan boeren en 

dat helpt het stikstofprobleem oplossen, 

is goed voor het klimaat en heeft andere voordelen. 

 
• De stikstof emissie van biologische vee bedrijven is veel minder dan van 

gangbare vee bedrijven  

• Biologische landbouw en veeteelt stoot minder broeikasgassen uit (veevoer 
uit de tropen, kunstmest, gewasbestrijdingsmiddelen, ..)  

• Biologische landbouw draagt bij aan behoud en herstel van biodiversiteit  

• Biologische landbouw draagt bij aan een betere kwaliteit van oppervlakte-, 
grond- en drinkwater  

• Bio-boeren hebben minder last van klimaatextremen, zoals droogte.  

 

Het marktaandeel biologisch voedsel is al jaren 3,2%. Steeds meer 
boeren willen wel de omslag naar biologisch maken, maar laten zich 
door deze beperkte afzet in Nederland weerhouden. Als 30% van de 
Nederlandse gezinnen grotendeels biologisch voedsel zou inkopen, 
kunnen ongeveer 15.000 boeren de transitie naar biologisch maken. 
Dit draagt bij aan het oplossen van het stikstof- en klimaat-probleem.  
 

Grootouders kunnen zo op relatief eenvoudige wijze een bijdrage 
leveren aan een transitie die goed is voor de boeren en goed is voor 
het klimaat en voor het milieu waarin kleinkinderen moeten leven. 
 

Dit thema ondersteunt het Groenboeren plan om de stikstof crisis te 
bestrijden door biologische productie te stimuleren.  

Wij ondersteunen ook de Voedselagenda 
van Wageningen, met de doelstelling om 
meer duurzaam en lokaal voedsel te 
kopen.  



VOORLEZEN OVER KLIMAAT  

Lees je je klein- of buurkinderen wel eens voor, misschien is 
een boek over klimaat en natuur dan een idee. Of geef dit als 
cadeau bij een geboorte of verjaardag. Wij hebben de 
volgende boekentips voor verschillende leeftijden:  
 
Vanaf 4 jaar (voorlezen met prenten): 

▪ Gloob & Teo’s verhalenboek    door Sandrine Lambert 
▪ Pluk Redt de Dieren    door Annie M.G. Schmidt 
▪ Koos de Koala!   door Zoobiyoo 
▪ Greta en de Reuzen    door Zoë Tucker en Zoë Persico 
▪ 12 dieren in gevaar op onze aarde    door Chelsea Clinton 

 

Vanaf 6 jaar:  
▪ Eiki en Oeki ruimen op   door Folkert Oldersma 
▪ De Zachtgekookte Aarde    door Emilie Hubert 
▪ Finney   door Laurentien van Oranje 
▪ Stella en Stinky en de plastic soep    door Christine Algera 
▪ Blij met een Bij     door Allison Jay 

 

Serie Klimaatjes door Judith Koppens en Andy Engel. 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek begin oktober 
zullen twee Wageningse Grootouders 

voorlezen in de bibliotheek, er zal een tentoonstelling en een top-tien 
zijn van klimaatboeken, en er zijn klimaatliedjes te horen.   



DUURZAAM WONEN MET 
BUREN 

Hebben je buren nog een druk leven met 
banen en kinderen, wie weet kan jij ze 
helpen hun woning te verduurzamen. Je 

eigen woning verduurzamen kan dan tegelijkertijd. Start een 
initiatief in je straat of buurt waarbij jij e.e.a. uitzoekt. Andere 
grootouders gingen je voor en willen je graag vertellen hoe dat 
ging. Lukt het je vier buren bijeen te krijgen, dan komt 
Energieloket Wageningen je helpen. Zie 
www.wageningenwoontduurzaam.nl  

Wil je een stap verder gaan en woon je in Veluvia of de Sahara 
of er tussenin, dan kan je je aansluiten bij een initiatief om met 
zoveel mogelijk betrokkenen een warmtevisie voor die wijk te 
gaan maken. Laat het ons weten als dit je aanspreekt.  

Ons motto: Van TROOST naar TROTS  

(groot) Ouderen leven in een land van relatief hoge welvaart, 
prestatiedruk en consumptiedrang. Maar hoe staat het met ons 
welzijn? De toenemende ongelijkheid, klimaat-, energie en voedsel 
crises leiden tot angst voor verandering, depressie en stress. De 
consumptiedrang lijkt soms wel op verslaving, we zoeken naar 
bevrediging en erkenning. Dit alles biedt weliswaar TROOST, vooral in 
tijden van onzekerheid, maar gaat dit ons helpen veranderen? 

• Wij willen werken aan een maatschappij met meer zorg, liefde en 
respect voor elkaar en voor de aarde. Mensen die lef hebben en trots 
zijn dat ze anders zijn gaan leven en daarbij zorg voor de mens en de 
aarde centraal stellen: vegetarisch eten, in hun omgeving op vakantie 
gaan, energiegeld delen, geld uitgeven aan biologisch voedsel, minder 
warm stoken. TROTS zijn geeft positieve energie en brengt anderen in 
beweging 

 

http://www.wageningenwoontduurzaam.nl/

