150 kinderen komen met 12 aanbevelingen tijdens Kids Climate Conference:

Laat je tuin verwilderen en doe mee aan Vegi-vrijdag
Horst aan de Maas, 23 september 2019 - In het Limburgse Horst aan de Maas stond in het afgelopen
weekend de zesde editie van de Kids Climate Conference op het programma. 150 kinderen uit
Nederland en Vlaanderen verzamelden en deelden kennis over het klimaat, gekoppeld aan het thema
voedsel. Zij stonden voor de uitdaging met concrete ideeën te komen voor een betere toekomst
onder het motto: ‘Een voedingsbodem voor een betere aarde’. Deze ideeën worden vanaf nu gedeeld
met burgemeesters in de woonplaatsen van de kinderen én het Nederlandse en Vlaamse parlement.
Bovendien worden hun Klimaatstellingen aangeboden aan grote bedrijven.
De vak- en kinderjury, bestaande uit Lars Westra (12), de kidsreporters van de Missing Chapter Foundation
Mijntje (11) en Eponine (12) en acteur Niek Roozen hebben alle plannen van de kinderen grondig bekeken.
De jury koos uiteindelijk twaalf ideeën:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meer kinderbestuur in bedrijven, zodat kinderen hun stem kunnen laten horen voor een betere toekomst
natuuractiviteiten op vakantieparken, zodat kinderen op vakantie meer kunnen leren over de natuur
aan alle inwoners van België en Nederland: laat een stukje tuin verwilderen. Daarmee komt er meer
groen en hebben dieren en beestjes een betere plek om te leven
introduceer Vegi Vrijdag: een dag waarop je je best doet alleen groente en fruit te eten
bedrijven moeten veel meer eigen energie opwekken
betaal ‘plasticvissers’: zij kunnen ervoor zorgen dat plastic uit het water wordt gehaald
gebruik meer lokale producten en laat mensen zelf in lokale bakkerijen hun brood maken met deze
producten
fabrikanten en winkels moeten plastic en blik terugnemen, dan komt het niet in de natuur.
maak herbruikbare zakjes goedkoper dan wegwerpzakjes
statiegeld op veel meer verpakkingsmateriaal
minder groente en fruit uit het buitenland halen: eet lokale groente, dan hoeven ze niet getransporteerd
te worden
app die je beloont als je plastic verpakkingen laat staan. Of korting geven op producten zonder plastic
verpakking

Center Parcs omarmt ideeën kinderen
Pascal Ferracci, CEO van Center Parcs Europe, was aanwezig op de kinderklimaattop en vastberaden
kinderen een grotere stem te geven in de besluitvorming van Center Parcs. “Het is belangrijk te luisteren
naar kinderen en hun frisse blik op de toekomst te benutten. Met een aantal deelnemers aan de Kids Climate
Conference hebben we nagedacht over het ‘vakantiepark van de toekomst’. Hun ideeën maakten duidelijk
dat we kinderen veel vaker moeten vragen hun mening met ons te delen.”

Na afloop van de Kids Climate Conference deed Ferracci een aantal beloftes op basis van de adviezen van
de kinderen. Zo zal hij de Kinderraad van Center Parcs nog intensiever inzetten bij besluitvorming in het
bedrijf. In samenwerking met partners worden in alle parken van Center Parcs natuuractiviteiten
georganiseerd. Zodat kinderen spelenderwijs kennismaken met de belangrijke relatie tussen mens en
natuur. Daarnaast zal Center Parcs in de parken broodbakworkshops organiseren. Hier kunnen gasten met
lokale producten brood bakken. Verder gaat Center Parcs zich toeleggen op het zelf opwekken van energie,
om haar milieuvoetafdruk nog verder te beperken. Ook deed Ferracci een oproep aan de top van andere
bedrijven. “Ik roep alle CEO’s van Nederland en België op beter te luisteren naar hun doelgroep van de
toekomst: luister naar kinderen, anders mis je veel kansen. Ook zou ik het toejuichen als bedrijven dit doen
als het gaat om het klimaat en zich aansluiten bij de Kids Climate Conference. Alleen samen - met de
nieuwe generatie - kunnen we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor een betere toekomst.”
Partners
De Kids Climate Conference wordt ondersteund door de Missing Chapter Foundation, een organisatie die
een dialoog tussen verschillende generaties wil stimuleren. Deze stichting is in 2009 door prinses Laurentien
van Oranje op persoonlijke titel opgericht. De gemeente Horst aan de Maas is medeorganisator van de Kids
Climate Conference. De gemeente won dit jaar de European Green Leaf Award: een internationale
duurzaamheidsprijs voor gemeenten ingesteld door het Europees Parlement. Zij kreeg deze prijs vanwege
de grote rol die inwoners spelen tijdens initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Center Parcs
Marthijn Tabak, woordvoerder Kids Climate Conference, e-mail: Marthijn.tabak@groupepvcp.com of via: 06 22 48 60 10.
Over Center Parcs Europe
Center Parcs Europe - Europa’s grootste aanbieder van korte vakanties - is onderdeel van Pierre et
Vacances Center Parcs Group. Al ruim 50 jaar is Center Parcs expert op het gebied van korte vakanties in
de natuur, gedurende het hele jaar. Als grondlegger van de korte vakantie dichtbij huis heeft Center Parcs
een nieuwe standaard gezet in de recreatiesector, maar wil haar gasten ook in de toekomst blijven
verrassen. Dat doet zij door te blijven innoveren en ook in de komende jaren een nieuwe standaard te
zetten: in beleving, verblijf en echt even samenzijn. Center Parcs kenmerkt en onderscheidt zich door de
talloze activiteiten voor ieder familielid, midden in de natuur. We brengen mensen dichter bij elkaar, maar
ook dichterbij de natuur. De natuur waar we zuinig op zijn en dat uiten we in veel initiatieven binnen onze
goede en groene daden. Duurzaamheid zit in ons DNA.

