Kindconferentie Súdwest-Fryslân 2022
Adviezen Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk, daar waren de kinderen het tijdens de Kinderconferentie wel over eens.
Maar volwassenen willen daar nog wel eens aan twijfelen. Zei zeggen nog wel eens: “helpt het nou
wel als zo’n piepklein landje als Nederland zijn best doet, maar andere landen achterblijven?” Nou, ja!,
was de reactie van de kinderen. Als we allemaal blijven denken zoals die volwassenen, dan verandert
er natuurlijk nooit iets. Dan wordt en wordt hun leven – en dat van hun kinderen – op deze planeet
een stuk lastiger. Daarom is het advies van de kinderen dat zij dan maar het goede voorbeeld moeten
geven. Want waar volwassenen vooral denken in problemen, zijn kinderen veel beter in het verzinnen
van creatieve oplossingen.
Als kinderen als rolmodel optreden en via allerlei kanalen laten zien wat duurzaam doen is en hoe
ze daar zelf mee bezig zijn, doen volwassenen misschien wel goede inspiratie op. Hiervoor kan het
team van de Kinderburgemeester goed ingezet worden, bijvoorbeeld in social media-posts van de
gemeente. Al is de boodschap is op veel meer manieren uit te dragen. Maar het moet volgens de
kinderen niet alleen bij theorie blijven: ook in de praktijk moet je dingen kunnen laten zien. Daarom
pleitten de kinderen voor een moestuin op school. Want als je je eigen groenten en fruit verbouwt,
zijn er geen dieselslurpende schepen voor vervoer meer nodig. En nee, natuurlijk lost die moestuin niet
het hele probleem op, dat weten de kinderen ook wel. Maar het gaat erom dat je je daardoor niet laat
tegenhouden en dat je laat zien wat er wél haalbaar is.
Die moestuin hoeft trouwens niet alleen op school aangelegd te worden; ook in parken en in de wijk
kan die makkelijk terugkomen. Want in die wijk kan sowieso wel iets groener worden, vonden de
kinderen. Met meer groen en minder stenen kun je tenslotte het veranderende weer – met hele warme
zomers en soms ineens heel veel regen – beter aan. Steen houdt namelijk warmte vast, en zorgt er
ook voor dat regenwater niet snel kan wegstromen. Meer groen is dus nodig. En begin dan maar bij de
schoolpleinen, want daar is volgens de kinderen nog wel iets te winnen. Ook lelijke oude gebouwen
kunnen worden gesloopt, waarna de grond gebruikt kan worden voor een mooi parkje.
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Met deze kleine stapjes hopen de kinderen al een verschil te maken. Maar om het allemaal wat groter
aan te kunnen pakken en ook echt te snappen waar ze mee bezig zijn, willen de kinderen graag wat
extra kennis opdoen over duurzaamheid. Daarom moet er meer aandacht zijn voor duurzaamheid op
school, bijvoorbeeld door extra lessen. Dan hoeven in de toekomst tenminste niet alleen de kinderen
zich met het onderwerp bezig te houden, maar gaan de volwassenen het ook begrijpen.
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