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Voorwoord
De Kids Climate Conference, of kortweg KCC, is een volledig onafhankelijk
en zuiver merk zonder commerciële doelstellingen maar met een duurzame, oprechte boodschap. Het is een klimaatpodium voor Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen de 8 en 14 jaar oud, die tijdens dit evenement geactiveerd en geïnspireerd worden om na te denken over een
leefbare wereld.

Deze editie “Kids Climate Conference 2019” is een initiatief van:
Center Parcs, het Wereld Natuur Fonds en de gemeente Horst aan de Maas.

Onze visie?
Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij
duurzaamheidsvraagstukken. Het gaat om hún toekomst op onze planeet en daarbij hebben
kinderen vaak een verrassende kijk op ‘volwassen’ onderwerpen.
En hoe leuk is het om samen met andere kinderen belevingsactiviteiten te volgen,
iets te leren en dat aan anderen door te geven. Samen gebruiken ze hun creativiteit om
oplossingen te bedenken die bijdragen aan een leefbare wereld. De Kids Climate Conference
biedt een platform om aan de slag te gaan met ideeën en oplossingen voor de wereld van
morgen.
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Jean Henkens,
geestelijke vader
Kids Climate Conference
Het weekend dat de herfst begon …
In de Schepping heeft alles zijn doel
en zijn redenen.
Uit een bron ontspringt het water, en voordat een boom of plant
vruchten geeft, moet ze eerst bloeien. Zonder een nacht kan het
geen dag worden. Alles is verbonden met elkaar. En net die verbondenheid, dat samenhoren met alles om ons heen maakt onze
aarde zo mooi.
Helaas heeft deze mooie aarde, deze bijzondere leefwereld, het
zwaar te verduren door toedoen van de mensen. We hebben
op vele plaatsen onze aarde uitgeput. We hebben als mens ons
meer ruimte toegeëigend, waardoor we andere levensvormen
hebben verdrongen. Het leefmilieu is op vele plaatsen ernstig
vervuild. Als we onze aarde willen behouden, haar willen doorgeven aan diegenen die ons het meest dierbaar zijn, onze kinderen, dan moeten we onze levensstijl veranderen. Het moet anders en zorgvuldiger!
En rond die verandering, de weg naar anders doen en denken,
draaide het een weekend lang op deze Kids Climate Conference.
We wonen op deze wereld, we leven ervan. Elke dag voedt de
aarde miljarden mensen. Overal wordt de aarde bewerkt, laten
mensen planten groeien als voedsel, worden er dieren gehouden
voor de voedselketen. Er is veel dat we niet goed gedaan hebben,
er zijn grote fouten gemaakt door de mensheid, en dat heeft zijn
vernielende sporen nagelaten.
Maar er is hoop, er schijnt een nieuw licht. Er bruist nieuwe frisse
energie in jonge mensen. Deze jonge mensen willen straks een
eerlijke aarde, met een plek voor elke vorm van leven.
Tijdens de Kids Climate Conference 2019 hebben 150 kinderen
laten zien dat ze in staat zijn om die veranderingen een vorm te
geven. Elk van deze kinderen draagt zijn verantwoordelijkheid in
de vorming van een betere aarde.
Als “geestelijke vader” van de Kids Climate Conference heb ik
het volle vertrouwen in deze kinderen. Dankzij deze jonge mensen zal er een betere wereld ontstaan, dat voel je beginnen tijdens zo’n weekend.
Ik ben oprecht dankbaar en trots voor de wilskracht die tijdens
het gehele weekend voelbaar en genietbaar was bij elk van de
deelnemers.

Kids Climate Conference 2019 - Klimaatbundel
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We waren te gast in het natuurbelevingsgebied De Heere Peel
Mede organisator én gastheer van de Kids Climate Conference was dit jaar de gemeente Horst aan de Maas. We spraken met twee wethouders van de gemeente Horst
aan de Maas, Thijs Kuipers en Eric Beurskens.

Wat heeft de gemeente Horst aan de Maas met De gemeente Horst aan de Maas heeft dit jaar ook
het thema, een voedingsbodem voor een betere de European Green Leaf Award gewonnen, een Euaarde?
ropese duurzaamheidsprijs. Waarom heeft u deze
De gemeente Horst aan de Maas is een grote plat- gewonnen?
telandsgemeente in Noord Limburg met een veelzijdig landschap. Het varieert van de Peelgebieden
(met natuurgebied de Mariapeel), de zandgronden
met haar typische beekdalen tot aan het rivierengebied van de Maas. Verschillende gebieden met ieder een eigen karakteristieke bodem. Door ons gevarieerde landschap beseffen wij hoe belangrijk het
is om een vitale bodem te hebben. Niet alleen voor
onze voedselproductie, maar ook voor de natuur en
ons water. De kunst is om dit alles goed op elkaar af te
stemmen. Dit is waar onze regio en Horst aan de Maas
in het bijzonder sterk in is! Wij zijn een, van oudsher,
sterke agrarische en ondernemende gemeenschap
die voorop wil lopen. Door duurzame en innovatieve
landbouwtechnieken zorgen wij voor een gezonde
bodem met gezonde producten. Dit alles met respect
voor ons landschap.

Zoals eerder gezegd, de duurzaamheidsinitiatieven
kunnen niet alleen vanuit de overheid komen, dan halen we de gestelde ambities niet. De kracht van onze
gemeenschap is juist dat er ook veel initiatieven vanuit de samenleving komen. De gemeente Horst aan de
Maas faciliteert en stimuleert dit uiteraard. Daarmee
onderscheiden wij ons van andere gemeenten en zijn
wij dit jaar beloond met deze duurzaamheidsprijs. het
is daarom juist mooi dat we dit jaar de titel European
Green Leaf mogen dragen, dat we gastheer konden
zijn van een prachtig duurzaamheidsinitiatief als de
Kids Climate Conference.

Wat vindt u het waardevolst aan de Kids Climate
Conference?
De Kids Climate Conference toont in de praktijk ‘een
betere wereld begint bij jezelf’. De kinderen op de KCC
beseffen dat ze niet alleen van bedrijven en overheden moeten eisen wat er anders moet; ze laten zien
dat ze ook zelf bereid zijn hun leven op een duurzame
wijze te leven. Een inspirerend voorbeeld, want alleen
als inwoners en bedrijven zelf de handen uit de mouwen steken worden duurzaamheidsidealen realiteit.
Als gemeente helpen we onze inwoners en bedrijven
daar graag mee. De KCC was een uitgelezen mogelijkheid voor onze pionierende ondernemers om hun innovatieve ideeën te laten zien. Én een prachtig evenement in het kader van bewustwording voor een heel
bijzonder en belangrijke doelgroep, de kinderen.

Kids Climate Conference 2019 - Klimaatbundel
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Workshops KCC 2019
Met het Wereld Natuur Fonds
werkten we rond het thema
“Plastic: wat is het probleem?”.
WNF wil kinderen en jongeren
een podium geven om op te
komen voor de natuur! Samen
dachten ze na over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder plastic in de supermarkten
aanwezig is. Hiervoor maakten
ze hun anti-plastic plan op!
Benieuwd hoeveel ze hiervan

Met de Rabobank Horst Venray
bouwden de kinderen aan ‘de
bank van morgen’. Waar zou jij
geld aan uitgeven om de wereld
beter te maken? Het resultaat
mocht er zijn. Er werden twee
houten banken getimmerd met
ideeën die bijdragen tot een
betere wereld. Zo werd er onder
andere voorgesteld om geld te
besteden aan meer natuur, aan
de productie van waterstof au-

to’s, het plaatsen van zonnepanelen op minder vruchtbare
bodems, om minder afval te
produceren en om goede doelen meer geld te geven. Ook
consuminderen werd als statement neergeschreven. Deze
banken zullen een inspiratie
zijn voor anderen en daarom
rondreizen naar verschillende
plaatsen in het land.

Het Citaverde College vroeg
de expertise van onze jonge
ambassadeurs voor de doorontwikkeling van “Krachtvoer”,
een lesprogramma over gezonde voeding. Waar denk jij
aan bij de naam Krachtvoer en
wat vind jij van Krachtvoer? Tijdens deze workshop speelden
ze interactieve sleepspellen
en doken ze in reclamebladen
om de marketing rond eten

Bij het Waterschap Limburg
draaide alles vanzelfsprekend
rondom “water”, een voedingsbron voor dieren en landbouw.
Wat het voor effect heeft op
onze voeding en hoe belangrijk
het is vervuiling aan deze bron
zoveel mogelijk te voorkomen.
De kinderen werden warm ontvangen door toiletjuffrouw
Charlotte, die hun leerde wat er
wel en niet thuishoort in het toi-
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kunnen meenemen tijdens hun
volgende bezoek aan de supermarkt.

let/wastafel en het riool. Aan de
hand van een leuk spel en een
interactieve quiz gingen ze hier
dieper op in. Vervolgens gingen zij naar professor Theo die
hun meer vertelde over microplastics. Een inspirerende
workshop gericht op bewustwording over hoe we ons water
zuiver kunnen houden.

Kids Climate Conference 2019 - Klimaatbundel

beter te begrijpen. Is alles wel
zo gezond als de reclame doet
denken? De kinderen hebben
meer inzicht gekregen in wat
gezonde voeding nu écht is en
hebben ideeën bedacht voor
het bedrijfsleven om de consument bewuster te maken van
gezonde voeding en het verpakkingsmateriaal.

De boom en het bos, zon, zuurstof, CO2, voedingstoffen. De
bijdrage van een gezond bos
aan een beter leefklimaat. Met
Staatsbosheer, Stichting Landschap Horst aan de Maas en Bosgroep Zuid Nederland “boomden we over bomen en bossen”.
Een leuke bomenpuzzel om de
workshop mee te starten. Wat
is een boom en hoe werkt het
proces van CO2 naar zuurstof?

De kinderen konden ook hun
eigen bomenschijfje schrijven.
Dit werd gevolgd door een leuke belevingsspeurtocht in het
bos. Als je weet wat één boom
doet, wat zal dan een heel bos
doen? Maar een bos is veel
meer dan een verzameling van
bomen.

Bij Light4Food & BASF ging er
een nieuwe wereld voor de kinderen open. Ze leerden meer
over het proces “van zaadje tot
groente” en stonden stil bij de
vraag “Hoe kunnen wij groentes aantrekkelijker maken
zodat we dagelijks de nodige
portie groenten eten en gezonder leven?”. Als we iedereen
willen laten eten zoals wij dat
vandaag doen, dan hebben we

2,5 x onze aarde nodig! Kan
dat niet anders? Ook leerden
ze over indoor teeltsystemen
die je eigenlijk overal, waar je
maar wilt, zou kunnen toepassen. Welke methode is beter en
wat is haalbaar in de toekomst?
Aan het einde van de workshop
mochten de kinderen pluksla
zaaien in een potje, om mee
naar huis te nemen.

Your Partner in Indoor Growing Systems

Kids University for Cooking liet
de kinderen nadenken over
duurzaamheid en voedselverspilling. Ze kregen informatie over verschillende soorten
groenten en leerden over de
groei en (ver-)werking van een
champignon (een natuurlijk
kringloopproces). Vervolgens
gingen ze volop aan de slag
en vervulden hun rol als kok of
kokkin en maakten hun eigen

champburger. Natuurlijk mochten ze deze workshop afsluiten
door hun eigen champburger
te eten. En hun ideeën? Wat
dacht je ervan om van overgebleven groenten een saus te
maken en kinderen samen met
hun ouders te leren koken!

Bij de HAS Hogeschool werden
de kinderen omgetoverd tot
echte bodemonderzoekers. In
twee grote sleuven in de grond
gingen ze de bodem onderzoeken. Hoe is een bodem opgebouwd? Hoe groeien de wortels van bomen, struiken en
gras? Is er bodemleven? Wat
hebben planten nodig om goed
te groeien? Ze namen bodemmonsters en bestudeerden
deze onder de microscoop om

zo te leren wat deze bodems willen zeggen. Vervolgens bogen
ze zich over de vraag: wat is een
gezonde bodem? Hun motto:
“klimaat tot in de bodem”. Het
leverde leuke en interessante
ideeën op van de kinderen. Zo
werd bedacht om een systeem
te bedenken dat regenwater op
droge plekken dropt om meer
leven in de bodem te krijgen.

Kids Climate Conference 2019 - Klimaatbundel
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Be one with nature
Annemiek Heuvelmans, WWF: “Wij vinden
het fantastisch dat er een steeds grotere
groep kinderen en jongeren in actie wil komen voor onze planeet en onze natuur. De
bevlogenheid van de kinderen tijdens KCC
is enorm inspirerend. Het is de jonge generatie die inspireert om het nu anders te gaan
doen. De gezamenlijke partners van de KCC
willen deze nieuwe beweging voor ons leefklimaat en de natuur graag helpen groter te
maken. Als iedereen een stapje zet dan maken we samen het verschil.”
Het gaat niet goed met natuur, ver weg op de wereld
maar ook dichtbij. We zien dat de nieuwe generatie zich
daar veel zorgen over maakt: dit is hun toekomst. Gelukkig kunnen we samen heel veel problemen oplossen.
Want als natuur de kans krijgt, dan kan ze weer herstellen.
Tijdens het KCC weekend kregen we veel ideeën van de
aanwezige kinderen hoe we samen de natuur kunnen helpen. Dit jaar hebben we samen nagedacht over het verminderen van wegwerpplastic. Want dat is een groot probleem voor vooral onze oceanen en de dieren die daarin
leven. De kinderen gingen nadenken over de hoeveelheid
plastic die gebruikt wordt bij bv. de supermarkten. We
hebben creatieve en verrassende ideeën gekregen van de
kinderen. Onder andere hoe we wegwerpplastic voor ons
voedsel kunnen verminderen.

We willen de aanwezige kinderen heel hartelijk bedanken voor hun inzet! En ga vooral
door met het inspireren en motiveren van
ons allemaal, zodat we een nog grotere beweging krijgen voor natuur!

Be one with Nature!
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Red de zeeschildpad!
Niels van de Berg, WWF ranger, kwam samen met
zijn escape room naar de Kids Climate Conference.
Hij creëerde deze volledig zelf, met als thema van
dit jaar: “Red de zeeschildpad”.
Tijdens het weekend gingen maar liefst 30 groepen, groot en klein, de uitdaging aan om het spel
te spelen. Bijna alle groepen konden ontsnappen
binnen de tijd en redde zo Semmy de zeeschildpad
uit de plastic soep. Plezier gegarandeerd!

STIK
Ook Niek Roozen, WNF-ambassadeur, kwam de
kinderen inspireren tijdens het KCC weekend. Op
zaterdagnamiddag kwam hij, in première, zijn kortfilm STIK tonen aan onze deelnemers. Zij werden
helemaal meegenomen in het verhaal rond plastic! Op zondag nam ook hij plaats in de jury en oordeelde hij mee over de vele, creatieve ideeën van
de kinderen.

Kids Climate Conference 2019 - Klimaatbundel

11

Het icoon
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De 12 aanbevelingen
Tijdens het weekend werden er enorm veel creatieve ideeën door alle deelnemers geformuleerd. Hieruit werden de beste ideeën gepresenteerd aan de vakjury en de kids jury.
Zij kozen uiteindelijk voor de volgende twaalf aanbevelingen:

1

Elk bedrijf moet een kinderbestuur hebben
dat ook echt iets te zeggen heeft

2

Ontwikkel een app die je beloont als je plastic verpakkingen laat staan en je bijvoorbeeld een korting geeft

3

Maak plastic zakjes duurder dan herbruikbare zakjes

4

Laat een stukje van je tuin verwilderen

5

Minder groenten en fruit importeren zodat er
meer lokale gezonde producten gegeten worden

6

Fabrikanten en supermarkten moeten verplicht plastic
terugnemen zodat het niet meer in de natuur terecht
komt

14
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Veggie vrijdag op scholen introduceren

7

Meer natuuractiviteiten aanbieden in de vakantieparken

8

Vakantieparken moeten lokale producten verkopen
(groenten en fruit) en ook een lokale bakkerij hebben
om brood te bakken op de parken

9

Statiegeld op veel meer verpakkingsmateriaal invoeren

10

Plastic-vissers, een betaald beroep

11

Bedrijven moeten meer eigen energie opwekken
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Kids Climate Conference 2019 - Klimaatbundel

15

Foto’s
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Missing Chapter Foundation
Ook Prinses Laurentien van Oranje had een boodschap voor de kinderen.
Laurentien van Oranje: “Ik ben ervan overtuigd dat als volwassenen en kinderen samen nadenken
en bij elkaar komen dat er echt slimme oplossingen worden bedacht. Denk nooit dat een volwassene betere ideeën heeft en meer weet omdat hij langer leeft, want kinderen hebben een andere
manier van kijken. Hierin is geen idee te klein. Ik geloof en ik heb gezien dat één klein idee grote
bewegingen kan starten. Dit hebben we bijvoorbeeld ervaren bij Missing Chapter Foundation met
Waterspaarders met energiebesparing, dat begon ooit met één klein idee en toen zijn we het gaan
doen.”

Prinses Laurentien gaf ook nog enkele tips mee:
1.

Ga echt goed luisteren naar elkaar.

2.

Ga doorvragen.

3.

Als je dan goede ideeën krijgt ga er écht iets mee doen en laat elkaar
weten hoe je ermee omgaat en hoe je aan de slag gaat.

Heb jij ook onze kids reporters gespot tijdens het weekend?
Eponine:

“De Kids Climate Conference vond ik een geweldige
ervaring. Het was weer mooi om te zien dat praten en
samenwerken tussen kinderen en volwassenen tot de
beste ideeën en oplossingen leidt. Dat is iets waar we
trots op zijn.”

Mijntje:

“Ik vond het leuk om te zien dat volwassenen
en kinderen echt samen werkten en naar elkaar
luisterden. Ook vond ik het goed dat echt daadwerkelijk de ideeën van de kinderen werden meegenomen door de volwassenen. En dat er al zo
veel kinderen mee denken over het klimaat.”

Daarnaast vertegenwoordigden zij de kids jury op zondag en kozen zo mee voor de beste adviezen!

Ook Lars Westra, met zijn visie voor kinderen,
was aanwezig tijdens het weekend en zat mee
in de kids jury.
Visie van Kinderen is een kinderadviesbureau
waarin kinderen meedenken over zaken waar normaal alleen volwassenen over gaan. Waarom? Kinderen denken anders, denken meer in mogelijkheden in plaats van beperkingen en zijn ook meer
toekomstgericht.
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Met dank aan
Onze hoofdpartners
|

Stichting
Agri
Belang
Regio - Horst

Onze medepartners en -ondernemers

Your Partner in Indoor Growing Systems

Lokale en regionale sponsors:
Rick Smits Total Green, AMPS, Renewi, Rienties Tuinmachines, Fotogroep Horst aan de Maas, Van Dijck Groenteproducties, De Leertuin Horst aan de Maas, Boels, Royal Zon, De Paddestoelerij, Smaakboerderij De Gastendonk,
Boomkwekerij Mentens, Gebroeders Reintjes, De Rijk, Loek Haegens Aannemersbedrijf, LLTB, Kipster, Zorgboerderij
‘De Haam’, Recycle Valley, Apeople Security, Nijland, Wess Premium Gifts, AbbGrowers Holland.

Foto’s
Bijzondere dank aan de fotografen van de fotogroep Horst aan de Maas:
Miep Philipsen, Marie-José Erprath, Patrick Craenmehr en Sjaak van Wijlick.
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Initiatiefnemers

