Achtergrondinformatie Kinderactie 10.10
Deze actie is een initiatief van Stichting Schooldag van de duurzaamheid en haar partners
SUEZ Recycling en Recovery Netherlands, PLUS Retail, Het Nieuwe Kader, Ecodrukkers en
Stichting Schooldakrevolutie i.s.m. NS, gemeente Hoorn, gemeente Rheden, acteur Joris
Gootjes, de tentoonstelling Climate Planet en rapper Georgios Lazakis en de campagne ’17
doelen die je deelt’.

Global Goals
De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn door de Verenigde Naties geïnitieerd en
omarmd door ruim 190 aangesloten landen. Deze 17 doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling gelden voor de periode 2015-2030 en zijn de opvolger van de millenniumdoelen.
De verantwoordelijkheid voor bewustwording en implementatie van deze SDGs ligt bij ieder
land voor zich en in het bijzonder bij gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers.

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 (Sdvdd) is hiervoor ontwikkeld en gestart in
samenwerking met gemeente Rheden.
Om aan kinderen uit te leggen wat duurzaamheid betekent, heeft Sdvdd het begrip
‘duurzaamheid’ vertaald in “de wereld leuker, eerlijker en schoner maken”. Daarnaast is aan
de hand van de 17 SDGs het begrip ‘duurzaamheid’ uitgewerkt in zeven Kinder Global Goals
(KGGs) en verwerkt in de Schijf van Zeven, waardoor iedereen begrijpt wat deze inhouden en
beogen. De zeven KGGs vormen de opstap voor kinderen naar de volwassen 17 SDGs van de
VN.
Op een Sdvdd gaan kinderen van basisscholen spelenderwijs aan de slag met duurzaamheid.
Door te doen, voelen, zien, ruiken en ervaren, leren zij wat duurzaamheid betekent en wat ze
zélf kunnen bijdragen aan de KGGs. Onze ambitie is dat elk basisschoolkind in Nederland een
Sdvdd kan meemaken. Deelname aan een Sdvdd draagt bij aan awareness en implementatie
van de Global Goals doordat het gemeenten, lokale bedrijven en organisaties, scholen,
vrijwilligers en kinderen met elkaar verbindt.
Meer informatie www.schooldagvandeduurzaamheid.nl

17 ambassadeurs voor de Werelddoelen
Op 1 juni 2017 benoemde het ministerie van Buitenlandse Zaken zeventien kinderen uit de
campagne ’17 doelen die je deelt’ tot kinderambassadeurs voor de Werelddoelen. De
aankomende jaren denken zij mee over oplossingen voor een eerlijke, veilige en schone
wereld. Hiermee hebben zij een belangrijke stem gekregen die gehoord wordt in klaslokalen,
bestuurskamers én de Tweede Kamer. De insteek? Samen de Werelddoelen behalen!
Meer informatie www.17doelendiejedeelt.nl

"I'M A NO-ONE DOING EVERYTHING" - GEORGIOS LAZAKIS Georgios Lazakis gelooft in de verbindende kracht van muziek. Als MC en producer brengt hij
mensen bij elkaar door middel van muziek, workshops en kunst. In 2014 stond zijn leven op
z’n kop en door extreme levenswijzigingen stopte hij direct met zijn muziekoptredens.
Diezelfde wijzigingen staan centraal voor de start van zijn eigen school, genaamd ‘School Of
Heart Knocks’, waarbij jonge mensen op een onorthodoxe wijze les krijgen van inspirerende
rolmodellen.
http://www.georgioslazakis.com/
From Hard Knocks to Heart Knocks | Georgios Lazakis | TEDxArnhem
https://www.youtube.com/watch?v=Xr3oEwILlDQ

Joris Gootjes
Joris studeerde in 2013 af aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, richting Musicaltheater.
Voor zijn HBO opleiding volgde hij de vooropleiding van de dansacademie Lucia Marthas in
Amsterdam. Ook had hij zes jaar lang les op het Nederlands Kinder Theater (NKT) in Purmerend.
In 2012 liep Joris stage in de musical Doornroosje bij Van Hoorne Entertainment. Daarna was hij als
artiest te zien in Bob de Bouwer de theatertour, Karel de Kok de kinderklucht, De Grote Piratenshow
en Thomas de Stoomlocomotief. Ook was Joris te zien in de Belgische en Nederlandse tour van Wickie
de Viking en Maya de Bij van Studio 100.
Vanaf mei 2018 is Joris in de theaters te zien als Klukkluk in Pipo de Clown en de Piratenprinses.
Joris is te zien op RTL Telekids in de televisieserie Pipo de Clown, hij vertolkt daar de rol van Klukkluk.

Climate Planet in Utrecht
In oktober 2018 komt ‘Climate Planet’ naar Utrecht en staat een maand lang op het
Jaarbeursplein. Utrecht is trots om als eerste Nederlandse stad deze unieke ervaring te mogen
tentoonstellen. Climate Planet is een reizend event over het klimaat.
De Climate Planet is een
'aardbol' met een doorsnede
van 24 meter. Binnen in de bol
hangt een kleinere aardbol van
4 meter doorsnede. Hierop
wordt een film vertoond over
het klimaat met lifestream van
4 NASA satellieten.
Daaromheen staat een
tentoonstellingsruimte over de
17 Global Goals. Daar zijn
exposities van bedrijven en
organisaties die werken aan duurzame ontwikkeling. Op deze manier geven we de Global
Goals meer bekendheid en zetten we Utrecht internationaal op de kaart.

