PERSBERICHT
“Wij vinden het super gaaf als u ons helpt om in gesprek te gaan met minister Wiebes en Van
Engelshoven’’
Op de Dag van de Duurzaamheid hebben schoolgaande kinderen in de leeftij d 9-12 jaar speciaal verlof van
school gekregen om aan zoveel mogelijk mensen te kunnen vragen wat hun favoriete Global Goal was.

“Schooldag van de duurzaamheid vroeg mij om op de Dag van Duurzaamheid de trein in te gaan en aan de
mensen te vragen wat hun favoriete Global Goal is. Met behulp van een kaart waarop de Schijf van Zeven stond,
die bestaat uit 7 Kinder Global Goals. Zo begrepen alle reizigers gelijk wat we bedoelden toen wij vroegen welke
Global Goal het meeste aanspreekt en of ze een droom hebben die daarbij hoort”, aldus Sarah van der Lijke (12).
In de schijf van zeven zijn de 17 Global Goals vereenvoudigd naar zeven Kinder Global Goals. Doel van de actie
van de kinderen was om meer bekenheid te geven aan de Global Goals van de VN die in 2030 gerealiseerd moeten
zijn. Vanuit de gedachte “als je de Global Goals kent, dan kun je zelf ook een steentje bijdragen”, gingen de
kinderen vol enthousiasme aan de slag. Rond de klok van 14.00 uur werden de kinderen met hun oogst van de
dag op de stations opgehaald door de wethouders duurzaamheid Dorus Klomberg (Rheden), Samir Bashara
(Hoorn) en in Utrecht door Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen van NS. In Amsterdam zijn de
kinderen ontvangen door hoogleraar Jacqueline Cramer. Samen gingen ze aan de slag om de kaarten te
rangschikken en te tellen.
De uitslag
Aan het einde van de dag werd de uitslag in het hol van de wereldbol van Climate Planet in Utrecht onder leiding
van acteur Joris Gootjes bekend gemaakt. Op een rap over de Schijf van Zeven door Georgios Lazakis, toonden de
kinderen per Kinder Global Goal het opgehaalde percentage. Duidelijk was dat de meeste mensen Gezond & Happy
als hun favoriete Kinder Global Goal hadden gekozen (40%). De opgehaalde Global Goal dromen werden samen
met de uitslag overhandigd aan Hugo von Meijenfeldt, coördinator implementatie Global Goals bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Kinderen krijgen een stem
Hugo von Meijenfeldt was erg onder de indruk wat zij aan Global Goal dromen hadden opgehaald en bedankte hen
voor al hun energie. Hij vroeg aan de kinderen wat zij wilden dat hij er nu mee moest gaan doen. En daar hadden
de kinderen al goed over nagedacht. Sarah: “Wij vinden het super gaaf als u ons helpt om in gesprek te gaan met
minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en met minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap”. Hij zegde toe er direct mee aan de slag te gaan.
Vandaag liet hij de kinderen weten dat gisteren in een overleg met de ministeries de hele stapel kaarten met de
bijna 1.000 opgehaalde Global Goal dromen op tafel is gelegd. De ministeries reageerden vol enthousiasme en
gaven aan graag een vervolgoverleg te willen om van de kinderen meer te horen over hun verdere plannen. Voor
de kinderen is de missie geslaagd en ze staan te trappelen om te praten over hun missie om met de zeven Kinder
Global Goals de wereld leuker, eerlijker en schoner te maken.
Over Schooldag van de duurzaamheid
Vanuit de doelstellingen van de Sustainable Development Goals om verantwoordelijkheid te voelen en aan de
realisatie in 2030 bij te dragen, is er nagedacht over hoe kinderen hierin een rol kunnen spelen. Kinderen zijn de
toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan bepalen. Schooldag van de duurzaamheid is hiervoor ontwikkeld en
gestart in samenwerking met gemeente Rheden. Op een Schooldag van de duurzaamheid gaan kinderen van
basisscholen spelenderwijs aan de slag met duurzaamheid. Door te doen, voelen, zien, ruiken en ervaren, leren zij
wat een duurzame samenleving betekent, én wat ze zélf kunnen bijdragen aan de Kinder Global Goals.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Een filmpje van de actie kunt u hier bekijken: https://youtu.be/9PKX1i4fmZw
Meer informatie over schooldag van de duurzaamheid vindt u op www.schooldagvandeduurzaamheid.nl
Meer informatie over de Kinder Global Goals vindt u op http://www.schooldagvandeduurzaamheid.nl/kinder-global-goals/
Voor vragen kunt u contact opnemen met Judy van der Lijke via 06 575 61 225 of mailen naar info@sdvdd.nl
Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Mail ons.

