Wij kinderen planten geen bomen, omdat we boswachter worden willen, maar omdat we wat voor onze
toekomst doen moeten. Melik, 11 jaar

Meedoen en helpen is heel simpel.

Een mug kan niets doen tegen een dinosauriër maar
duizend muggen kunnen de dinosauriër van richting doen
veranderen. Jule, 13 jaar
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Waarom willen volwassenen CO2 in de aarde pompen?
Sinds miljoenen jaren slaan bomen CO2 op. Laten we ons
concentreren op het planten van bomen. Alina, 11 jaar
Als kinderen over de hele wereld bomen planten, zijn
we een grote familie met wereldburgers. Dat maakt ons
sterk. Antonia, 12 jaar
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Schrijf je in op onze website voor een Academie bij
jou in de buurt.
Word lid van een van onze scholierenintiatieven in de
wereld.
Richt een club in je school op.
Organiseer een Academie voor de kinderen in uw
stad.
Word donateur van een ambassadeur voor 25 euro
per maand.
Geef bomen! Voor 10€ planten wij 10 bomen in
samenwerking met onze partners in Namibië, Costa
Rica, in Kongo, in Ecuador en Maleisië. U krijgt
een bewijs van betaling (voor belastingaftrek) en
een oorkonde, waarop u kan zien, waar de bomen
geplant zijn.
Ondersteun ons met uw bedrijf.
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Wij, kinderen, hebben het boek “Baum für Baum” geschreven. Hierin staat alles over wat we doen.

Eugene (Haiti) en
Wangari Maathai
(Kenia)

Maiken (Botswana)
en Prince Albert
van Monaco

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
December 2009 voor het
kantoor van de kanselier
in Berlijn
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Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstraße 13
82327 Tutzing, Duitsland
info@plant-for-the-planet.org
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Rekeningnummer voor giften:
Plant-for-the-Planet
Rekeningnummer 212 0000 212
BLZ 251 205 10 Sozialbank
BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE12 2512 0510 212 0000 212

Nu redden
wij kinderen,
de wereld.
Een scholiereninitiatief eist
klimaatrechtvaardigheid.

Wij, kinderen, willen ook een toekomst.
De toekomst betekent voor veel volwassenen de komende
20 of 30 jaar, maar voor ons kinderen betekent dat de
komende 80 of 90 jaar. Of de zeespiegel 1, 2 of 3 meter
stijgen zal, is voor vele ouderen een academische vraag.
Voor ons, kinderen, is het van levensbelang. Max, 12 jaar

Als één wereldfamilie planten we bomen
voor klimaatrechtvaardigheid.

Met praten alleen, stoppen de gletsjers niet
met smelten.
Het schoolinitiatief Plant-for-the-Planet is in 2007 ontstaan als gevolg van het huiswerk over klimaatverandering
van de destijds 9-jaar oude Felix.Tijdens het verzamelen
van de informatie komt hij in aanraking met de Keniaanse milieu-activiste en draagster van de vredesnobelprijs
Wangari Maathai, die in 30 jaar 30 miljoen bomen geplant heeft. Bij het schrijven van zijn opstel, stelt Felix de
visie op: in elk land van de wereld kunnen kinderen één
miljoen bomen planten.
Eén boom bindt per jaar ongeveer 10 kilogram aan CO2
en tijdens zijn leven ongeveer 3 ton CO2. Elke boom is
tegelijkertijd ook een symbool voor klimaatrechtvaardigheid.
Samen willen we kinderen laten zien dat iedereen wat
doen kan en dat we als één grote wereldfamilie problemen kunnen oplossen.
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Het is niet eerlijk, dat de mensen die de minste CO2
uitstoot veroorzaken, het meest getroffen worden door
de klimaatverandering. Een Amerikaan stoot per jaar
20 ton aan CO2 in de atmosfeer uit. Een Europeaan
10 ton, een Chinees 4 ton en een Afrikaan minder dan
een halve ton. Gemiddeld betekent dat 4 ton CO2 per
wereldburger.
Om de temperatuur op de aarde niet meer dan 2 graden
te laten stijgen, mogen wij mensen tot 2050 slechts 600
miljard ton CO2 produceren.
Wij kinderen eisen:
1. Koolstof hoort in het museum thuis. CO2 vrije technologie bestaat al lang.
2. Verdeel de 600 Miljard ton CO2 evenredig over de
mensen van de wereld. Dat is 1,5 ton CO2 per mens
per jaar.
3. Plant vele miljarden bomen aan, die koolstof binden. Er is plaats genoeg.

20 Augustus 2009, Zuid-Korea: “Iedereen, die in zijn land miljoen bomen planten wil, kom allemaal op het podium!”

De Plant-for-the-Planet Academie.
Wij kinderen informeren in onze academie over de
klimaatcrisis, over eerlijke verdeling en over wereldburgerschap. Ook leiden we andere kinderen op tot
ambassadeur voor klimaatrechtvaardigheid.
We laten zien dat iedereen verantwoordelijkheid kan
nemen en de toekomst actief kan vormgeven, door
plantfeesten te houden, door voordrachten te houden
en door anderen te inspireren mee te doen.

Scholierenintitiatief en stichting.
In onze initiatief en stichting hebben de kinderen het
voor het zeggen: de kinderraad beslist en de volwassenen ondersteunen ons. We zijn in de hele wereld
actief- er doen al kinderen uit 70 landen mee. Tot
2020 willen we in 20.000 academiën een miljoen ambassadeurs voor klimaatrechtvaardigheid opleiden!

Samen plannen maken en planten

