europeaan van het jaar 2015
Felix Finkbeiner
plantte zijn eerste
boom toen hij 9 was

jongen
die
bomen
plant
De

d o o r p e ter h ummel
foto grafie h e inz hei ss

Felix Finkbeiner probeert
de planeet te redden door
miljoenen bomen te
planten. Hij is Reader’s
Digest Europeaan van het
Jaar 2015 en voegt zich
als 20ste bij een exclusief
gezelschap van mensen
die zich inzetten voor een
betere wereld.
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e bestuurskamers
Felix is zich er terdege van bewust
van Volkswagen in dat hij tegenover volwassenen heel
Wolfsburg zijn geen overtuigend kan zijn. En hij heeft alle
plek voor angsthazen. feiten en cijfers over de klimaatcriHier nemen de managers van het sis op een rijtje. Bomen breken CO2
bedrijf beslissingen waarmee miljar- af, maken er zuurstof van en nemen
den euro’s gemoeid zijn en hier wordt koolstof op. Met andere woorden,
het lot bepaald van honderdduizenden bomen zijn precies wat het door de
werknemers verspreid over de hele mensheid zo mishandelde milieu
wereld. Mannen in pakken maken er hard nodig heeft.
de dienst uit.
De kinderen en jongeren die zich
Maar op een dag in juni 2013, tijdens hebben aangesloten bij Plant-for-theeen vergadering van het management Planet – de door Felix opgerichte milien 18 duizend werknemers van VW, eubeschermingsbeweging – hopen dat
loopt een jongen van 15
er in 2020 een biljoen
in jeans en een T-shirt
bomen in de wereld
naar voren en neemt het
zijn geplant. Dat zijn er
De hoop is dat er 150 voor iedere bewowoord. Sterker nog: hij
in 2020 een
stelt eisen.
ner van onze planeet.
‘U weet heel goed dat
‘O p d e a a r d e i s
biljoen bomen in
de auto’s van VW en
genoeg
plaats voor al
de wereld zijn
andere autofabrikanten te
die extra bomen; er
geplant. Dat zijn hoeft geen grond voor
veel benzine verbruiken,’
zegt Felix Finkbeiner. er 150 voor iedere landbouw of huizen
‘Dat is toch onzinnig?
voor te worden geofbewoner van
Duurzaamheid is geen
ferd en die bomen
onze planeet.
optioneel extraatje, het is
zouden een kwart van
een kinderrecht. Heeft u
de CO 2-uitstoot in de
enig idee hoe het beter kan? Ik in ieder wereld absorberen,’ zegt Felix.
geval wel!’
Er zijn al honderden miljoenen jonge
De tiener zet z’n betoog voort met boompjes geplant sinds Plant-for-thede mededeling dat hij wil dat VW een Planet in 2011 het management van
miljard bomen doneert. Hij kijkt de de Billion Tree Campaign van de
leden van de directie stuk voor stuk Verenigde Naties overnam. Overal in
recht in de ogen – geen van hen lijkt de wereld groeien nieuwe bomen,
er zin in te hebben om met hem in wordt de lucht schoner en de grond
discussie te gaan. De werknemers beschermd. En, laten we dat niet vergein de zaal klappen voor hem – hun ten, Felix Finkbeiner is nu pas 16 en zit
applaus is luid en langdurig.
nog op school.
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van. Er verschenen krantenartikelen, er werd op
de radio over gesproken
en andere scholen sloten
zich bij het initiatief aan.
Er kwam een website en
Plant-for-the-Planet werd
Felix is een
geboren. De organisabegenadigd
tie richt zich op kinderen
spreker –
overal ter wereld en heeft
toen hij 13
zich ten doel gesteld in
was, sprak
ieder land een miljoen
hij de VN toe
bomen te planten.
Felix he eft met zijn
enthousiasme en overtuigingskracht al heel wat
mensen elders in de wereld
Boom Nummer 1, de boom waar alles geïnspireerd. Hij heeft al heel wat
mee begon, staat bij de ingang van zijn reizen achter de rug, heeft klimaatschool in Beieren en is inmiddels ruim toppen bijgewoond en presentaties
drie meter hoog. Toen hij 9 was moest gegeven. Ook heeft hij verscheidene
Felix een spreekbeurt over de klimaat- ‘academies’ opgericht – werkgroepen
crisis houden. Hij vond op internet een waar kinderen van elkaar leren over
artikel over de Keniaanse activiste en klimaatbescherming.
Toen hij amper 13 was hield Felix een
Nobelprijswinnaar Wangari Maathai,
die er onder andere met haar Green door hem zelf geschreven toespraak
Belt Movement voor heeft gezorgd tot de VN in New York. ‘Wij kinderen
dat er in dertig jaar tijd dertig miljoen hebben geen vertrouwen meer in uw
woorden. U verwoest onze toekomst,’
bomen in Afrika zijn geplant.
‘Ik bedacht toen dat ik en mijn klas- hield hij de afgevaardigden voor. ‘En
genoten ook zoiets zouden kunnen vergeet niet: één mug vermag niets
doen,’ zegt Felix. ‘Dus toen gingen tegen een neushoorn, maar duizend
we een boom planten.’ De boom – muggen kunnen een neushoorn van
betaald door de ouders van de kinde- richting laten veranderen. Hou op met
ren uit de klas van Felix – maakte zo’n praten. Begin met planten!’
Felix voerde gesprekken met
indruk op de rest van de leerlingen en
de leraren op zijn school dat die ook Nobelprijswinnaars als Kofi Annan en
Al Gore en de media omarmden hem
bomen wilden planten.
Vrij snel kregen de media er lucht als een superster van het milieu.
|
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Prins Albert II van Monaco, die hij boom had geplant,’ zegt Giovanni. ‘Ik
ontmoette tijdens een Climate Action realiseerde me dat wij kinderen macht
conferentie in Durban, Zuid-Afrika – is hebben, dat we echt iets kunnen doen
vol lof over hem. ‘Felix is een bijzon- tegen klimaatverandering.’ Giovanni
dere jongen. Ik heb diepe bewon- sloot zich aan bij Plant-for-the-Planet
dering voor hem’, zegt de prins. ‘Zijn en vorig jaar ontmoette hij Felix op
initiatief is door duizenden jongeren de jaarvergadering van de beweging
in de wereld opgevolgd en heeft een in het Duitse Possenhofen. ‘Het was
ware golf van solidariteit ontketend. reuze spannend. Tijdens discussies
Dat een nieuwe generatie strijdt voor komt Felix altijd met inspirerende
duurzame ontwikkeling biedt heel veel ideeën,’ zegt Giovanni. ‘Hij heeft al
die belangrijke mensen ontmoet en
hoop voor de toekomst.’
al die indrukwekkende
Plant-for-the-Planet
dingen gedaan en toch
wordt nu gesteund door
is hij een heel normale
120 duizend kinderen,
‘Hij heeft al die
jongen en kan je lol
van wie er 30 duizend
als ‘Ambassador for
belangrijke men- met hem hebben.’
De boards nemen
Climate Justice’ actief
sen ontmoet en al
tegenwoordig besliszijn en hun kennis
die indrukweksingen voor de gehele
op andere kinderen
kende
dingen ge- organisatie en bepalen
overbrengen.
Deze ambassadeurs daan en toch is hij waar de focus moet
vind je overal: in Maeen heel normale liggen. De 17 fulltimers
die alle activiteiten
leisië en Mexico, in
jongen.’
coördineren krijgen
Ivoorkust en in Canada
een salaris dat geheel
en ook in Spanje (892),
Polen (276) en Oostenrijk (726). Drie wordt bekostigd uit donaties.
jaar geleden werden voor Plant-forthe-Planet twee besturen in het leven Als hij terugdenkt aan het begin
geroepen: de Global Children’s Board van Plant-for-the-Planet, kan Felix
en de Global Youth Board. De boardle- zelf nauwelijks geloven dat zijn idee
den worden jaarlijks via een online-ver- tot zo’n grote organisatie heeft geleid.
kiezing gekozen. Stemrecht hebben ‘Maar als een kind iets tegen een
alleen kinderen en jongeren tot 21 jaar. volwassene zegt, heeft het veel meer
De 14-jarige Giovanni Atzeni uit het impact dan als een volwassene dat
Italiaanse Sassari zit in de Children’s doet,’ verduidelijkt hij. ‘Er zit niets
Board. ‘Ik hoorde voor het eerst van anders voor ze op dan naar je te luisFelix en Plant-for-the-Planet toen ik teren en je eisen serieus te nemen.’
in de krant las dat hij de miljoenste
Felix’ vader Frithjof steunt zijn zoon

‘Eén miljard mensen
moeten zien te overleven
op slechts 1 dollar per dag
en ieder etmaal komen 30
duizend mensen om van de
Felix met
honger. Deze beide crises
prins Albert II
zijn onlosmakelijk met elkaar
en prinses
verbonden, omdat de mensen
Charlene van
in de arme landen, die het
Monaco
minst hebben bijgedragen
aan klimaatverandering, er
het zwaarst onder zullen
lijden.’ Mensen die voor hun
voortbestaan moeten vechten, zegt Felix, hebben vaak
geen andere keuze dan,
bijvoorbeeld, nog een stuk
voor de volle 100 procent. Hij heeft zijn bos omhakken, zodat ze voedsel voor
activiteiten voor het de makelaarsbe- hun gezin kunnen verbouwen en het
drijf van zijn familie teruggeschroefd hout van de gevelde bomen als brandom als vrijwilliger meer tijd te kunnen stof gebruiken.
Felix neemt nog een stuk chocola.
steken in organisaties die zich inzetten
voor gelijke verdeling van de rijkdom Hij werkt iedere dag wel een tablet
van de aarde. ‘Het is echt verbazing- naar binnen. Natuurlijk eet hij ‘Die
wekkend. Als het over de klimaatcrisis Gute Schokolade’, het eigen merk van
gaat, hebben kinderen veel meer in te Plant-for-the-Planet. Voor iedere vijf
verkochte tabletten kan een nieuwe
brengen dan volwassenen,’ zegt hij.
De Finkbeiners – Felix heeft twee boom worden geplant. Tot nu toe zijn
zusjes – wonen in het vroegere trein- er al bijna vier miljoen over de toonstation van Uffing, een dorpje in bank gegaan.
‘Je kunt het klimaatprobleem niet
Beieren bij de Staffelsee. Felix zit in
de hoogste klas van de internatio- oplossen zolang het verdelingsvraagnale school in München en is al volop stuk nog bestaat en vice versa,’ zegt hij.
Een van de redenen waarom
bezig met toekomstplannen.
‘De wereld wordt geconfronteerd Felix in de VS wil gaan studeren is
met twee grote crises. Een klimaatcrisis om daar ook campagne te kunnen
en een verdelingscrisis,’ zegt Felix. Hij voeren. ‘In Amerika gaan veel te veel
klinkt als een politicus, ware het niet mensen ervan uit dat zich in de loop
dat hij praat met een mond vol chocola. van de geschiedenis op aarde nu
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eenmaal altijd extreme
klimaat- en weersveranderingen hebben voorgedaan.‘ Hij vindt dat
die Amerikanen recht
op hun mening hebben,
maar dat betekent niet
dat ze gelijk hebben.
‘Zo’n 97 procent van
de klimaatonderzoeken
constateert dat klimaatverandering door de
mens wordt veroorzaakt. Slechts 3 procent
van de onderzoeken
komt niet tot die conclusie,’ zegt Felix. Het is aan
ons of we die 97 procent
of die 3 procent geloven.
Als we ervoor kiezen
om de meerderheid te
geloven zegt hij, dan
hebben we nog niets
verloren als uiteindelijk
blijkt dat ze het bij het
verkeerde eind hebben.
Maar als we meegaan
met de 3 procent en zij
blijken het uiteindelijk
fout te hebben, dan zal
het te laat zijn om een
ramp nog te kunnen
voorkomen, vindt Felix,
en hij zou nog wel meer
kunnen vertellen, maar
het is tijd om thee te
gaan drinken, met
roombroodjes, waar hij
zo dol op is.
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The 20 years of
European of the
Year feature is on
the rest of this
spread

