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Alle activisten, verzamelen!
Wil jij ook weten hoe je het verschil kunt maken? Overal
ter wereld voeren kinderen actie en jij kunt samen met
hen het milieu beschermen!
Deze lesbrief is samengesteld om je te helpen om meer
te weten te komen over klimaatactivisme aan de hand
van leuke uitdagingen.

3 manieren waarop klimaatactivisme mijn geestelijke
gezondheid heeft bevorderd:
1) Geeft een gevoel van verbondenheid + eenheid in de
wereld.
2) Geef me een doel + het gevoel dat ik iets kan betekenen.
3) Ik heb er geweldige en inspirerende mensen door ontmoet.

Vastgemaakte tweet van de jonge klimaatactivist Anna Taylor, die
het voorwoord schreef bij Oud genoeg om de aarde te redden.

Praat
erover!
Wat is een activist?
Waarom denk je dat Anna zich
beter voelt sinds ze actievoert?
Hoe oud denk je dat je moet zijn
om te helpen om de planeet te
redden?

Toneel
Uitdaging

Lees de verhalen over de kinderen in het boek.
Kies een iemand uit die je interessant vindt en
probeer meer over hem of haar te weten te komen,
bijvoorbeeld op internet.
Wat heb je nog meer geleerd?

ROLLENSPEL

Doe alsof je diegene bent en beantwoord vragen die
iemand anders aan je stelt.
Bijvoorbeeld:
• Wat maakte dat je iets wilde doen?
• Zijn er dingen die het moeilijk maken om je 		
doel te bereiken?
• Wat heb je geleerd over het oplossen van 		
problemen?

Geografi
sche
Uitdagin
g
Markeer de verschillende landen waar de kinderen
vandaan komen op een wandkaart, atlas of
wereldbol.
Zoek meer informatie op over in welke landen
zij allemaal dingen hebben veranderd en wijs die
landen aan.

WERELDKAART

Actieplanning

Lees de verhalen over de verschillende kinderen in dit boek.
Welke problemen zie jij ook in jouw eigen omgeving?
Maak een lijst van de problemen. Begin met het probleem
dat wereldwijd het grootst is en eindig met het probleem dat
het meest lokaal is. Je kunt de kaartjes van de pagina hiernaast
uitknippen om de volgorde te helpen bepalen.
Bepaal wat jij zelf kunt doen. Achter in het boek vind je tips en
handige websites om je op weg te helpen.
Maar lijstjes van concrete dingen die je kunt doen en hoe je
ervoor kunt zorgen dat mensen van je initiatief afweten.
Beslis wat je nu meteen moet doen en wat je later kunt doen.
Schrijf dit op in een brief aan jezelf, een poster of een flyer.

Herbebossing

Vermindering van
uitlaatgassen

Wegwerpplastic
bestrijden

Terugbrengen van
plant- en diersoorten

Bedreigde diersoorten
beschermen

Zwerfafval bestrijden

Gemeentetuin

Bijvriendelijk
tuinieren

Composteren

Duurzame palmolie
verbouwen

Water besparen

Vervuiling van de
oceanen bestrijden

Creatieve
Uitdaging

Laat je inspireren door de tekening op de schutbladen.
Maak dan een eigen ontwerp waarin je een of meer van
onderstaande onderwerpen verwerkt:

Bedreigde diersoorten
Regenwouden

Bossen

Gemeentetuinen
Rivieren

De oceaan

Steden of dorpen

Je kunt deze tekening ook gebruiken voor de brief aan jezelf.

Ontwerp iconen voor alle dingen die je in je eigen
omgeving kunt doen. Bijvoorbeeld: geen plasticfolie meer
gebruiken.
Maak een poster of diagram met die iconen om aan te
geven wat je allemaal kunt doen om de planeet te helpen.

Ga op
onderzoek
uit

Doe onderzoek naar plastic in je eigen huis.
• Begin met één kamer. Maak een lijst van alle dingen van
plastic.
• Welke dingen zou je heel goed kunnen missen, en welke
kun je niet zonder?
• Je kunt je onderzoek uitbreiden naar de rest van het
huis en met je ouders en broertjes of zusjes bespreken
welke spullen jullie kunnen vervangen of niet meer nodig
hebben.
Je kunt je onderzoek ook uitbreiden naar winkels.
• Hoeveel dingen van plastic die te koop zijn, zijn
onmisbaar?
• Hoe zijn producten verpakt?
• Zijn er alternatieven te bedenken die gebruikt of
ontwikkeld kunnen worden?
• Moet de winkel bij jou in de buurt geïnformeerd worden
over alternatieven? Wat zou jij daarvoor kunnen doen?

Ga op
onderzoek
uit
Doe een verkeersonderzoek.
Je kunt dit vanuit huis doen, als er een raam is waardoor je
de weg kunt zien. Je kunt ook naar een plek in de buurt waar
vaak verkeersopstoppingen zijn en dan op verschillende
momenten van de dag turven hoeveel verkeer er voorbijrijdt.
Je moet altijd een mondmasker dragen om jezelf te
beschermen tegen uitlaatgassen als je dit onderzoek uitvoert
op een plek waar veel verkeer is.
Bedenk wat je wilt doen met de informatie die je verzamelt
om te zorgen dat de omstandigheden verbeteren. Op welke
manieren kun je je bevindingen presenteren om te zorgen
dat ze maximaal effect bereiken?
Met wie moet je contact opnemen om te zorgen dat er iets
verandert?

VERKEERSONDERZOEK
Datum:

Dag van de week:

Begintijd:

Eindtijd:

Onderzoeksduur:

Onderzoekslocatie:
Weer:

Vervoersmiddel
Fiets
Motor
Brommer/scooter
Auto
Busje
Kleine vrachtwagen
Vrachtwagen met
oplegger
Bus
Bouwverkeer
Landbouwvoertuig

Onderzoek uitgevoerd door:

Geturfd

Totaal

Schrijf
Maak je eigen gedicht voor het milieu met de beginzinnen van de
Uitdaging eerste pagina’s van het boek. Hierin kun je de dingen opsommen
die je van plan bent te gaan doen.

Als je wilt kun je sommige woorden vervangen door een of meer
woorden uit dit lijstje: ondernemend, vaardig, intelligent, volwassen, wijs,
enthousiast, overtuigend, invloedrijk, energiek, boeiend, begripvol, vriendelijk,
getalenteerd, gemotiveerd, fanatiek, opmerkzaam, kritisch, toegewijd.

Ik ben groot genoeg om…
Ik ben vindingrijk genoeg om…
Ik ben slim genoeg om…
Ik ben sterk genoeg om…
Ik ben meelevend genoeg om…
Ik ben creatief genoeg om…
Ik ben geïnspireerd genoeg om…
Ik weet genoeg om…
Ik ben verantwoordelijk genoeg om…
Ik vind het belangrijk om…
Ik ben knap genoeg om…
Ik ben overtuigd genoeg om…
Je zou kunnen afsluiten met een regel over de kracht van
samenwerken. Bijvoorbeeld: Samen kunnen we…
Je kunt het gedicht ook op muziek zetten, het instuderen, uitvoeren,
opnemen en delen.

Ontwerp
Uitdaging

Maak een kaart- of bordspel
over klimaatverandering.
Je zou verschillende landschappen
in je spel kunnen opnemen.
Bijvoorbeeld: rivier, oceaan, moeras, stad,
dorp, bergen, bos, regenwoud.
Bedenk van tevoren wat voor soort gevaren en risico’s je kunt
aanstippen en de verschillende stappen die nodig zijn om
verandering op gang te brengen.

Meer
ideeën

Earth Hour
Dit is elk jaar op de laatste zaterdag van maart, van half negen
tot half tien ’s avonds. Zoek hier meer informatie over op en kijk
hoe jij en je familieleden eraan mee kunnen doen.
www.wwf.nl/kom-in-actie/earth-hour
Lees de tips achter in het boek om te kijken wat je nog meer
kunt doen om de planeet te redden en hoe jij kunt helpen om
de wereld te veranderen.

