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KLIMAATACTIE
VOOR PROFESSIONALS
MET HOOFD, HART EN WERK

Jilt Sietsma, Eric Oosterom, Lisette Klok, Janne van den Akker en Hans Schouffoer*

Meedoen aan een klimaatmars zoals de grote manifestaties in Amsterdam,
den Haag of Rotterdam, een wegblokkade en zandzakken bij het ministerie van
Economie en Klimaat in Den Haag en acties bij filialen van de ING-bank door
het hele land. Waterschappers in actie tegen het ABP of op de rails om
kolentreinen te blokkeren. Of actie voeren op je werk of in je wijk? Wat beweegt
de actievoerders en wat willen ze met hun acties bereiken? Hans Schouffoer
sprak met Jilt Sietsma, Eric Oosterom, Lisette Klok en Janne van den Akker
over de noodzaak van actievoeren en de grenzen die je daarbij tegenkomt. De
acties in de National Gallery en het Mauritshuis vonden ruim na het gesprek
plaats en komen daarom niet aan de orde.

Wat was de directe aanleiding
om actie te voeren?
Jilt: Ik maakte mij al veel langer zorgen. Tijdens een
hittegolf in 2019 was ik op vakantie in Luxemburg, er
werden extreme temperaturen gemeten van ruim boven
de 40. Wij zaten met het gezin in een airconditioned auto
en konden eigenlijk niet normaal naar buiten. Er knapte
iets in mij toen ik me realiseerde dat deze hittegolven
voor mijn kinderen op de achterbank nog veel extremer
gaan worden, en dat de extreme ervaring van dat moment
steeds ‘normaler’ zal gaan worden. Ik werd diep wanhopig
en ben een keertje langs een psycholoog gegaan. Hij
raadde me aan in actie te komen. Achteraf het zetje dat ik
nodig had, denk ik.
Eric: Over klimaatverandering weet ik al 30 jaar, en toch
heb ik lange tijd weinig met die kennis gedaan. Ik had
steeds de hoop dat de overheid, het bedrijfsleven en de
samenleving als geheel tijdig zouden veranderen om het
echte onheil te voorkomen. Ik volgde het nieuws, deed
persoonlijk in ons gezin wel wat aan duurzaamheid, maar
over het algemeen kabbelde het een beetje voort. Er zijn

tenslotte genoeg zaken in het hier en nu die aandacht
vragen en die ook nuttig zijn. Afgelopen twee jaar kon ik
mijn naïviteit niet langer volhouden: de klimaatcrisis vraagt
systeemverandering en dat gaat zeker niet vanzelf komen.
De belangrijkste aanleiding? Mijn oudste zoon ging bij zijn
zoektocht naar een studie als vervolg op de middelbare
school stevige vragen stellen: “Heeft het nog wel zin
een studie te doen?” “Waarom zou ik gaan voor een
‘loopbaan’ als de wereld komende decennia in totale
chaos gaat belanden?” “Waarom is iedereen zo gelaten
en kortzichtig als de klimaatwetenschap glashelder is, al
vanaf begin jaren tachtig met de Club van Rome?”
Natuurlijk had ik zijn houding kunnen proberen
wegredeneren (‘schoppen tegen bestaande structuren’,
‘het zal wel een korte fase zijn’). Maar de vragen
raakten me onverwacht diep. Ik had geen bevredigende
antwoorden voor mijn zoon. Sterker nog, mijn
vertrouwen in overheid en bedrijfsleven wankelde. Zij
zijn in essentie conservatief: behoud van het huidige,
dus het verdedigen van oude, machtige belangen. Die
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belangen zijn kapitalistisch, dus in essentie gericht op het
exploiteren van alles wat beschikbaar is. Of het nu gaat
over arbeid (mensen), grondstoffen (natuur), wetgeving (om
verantwoordelijkheid te ontlopen en alle negatieve zaken
af te wentelen) of sociale structuren (ongelijk, schaarste).
Mijn nogal zwart-witte analyse was en is helaas: alles
wordt uitgezogen ten dienste van de aandeelhouder. In
combinatie met het individualisme, het consumentisme
en de eenzijdige stimulering van kapitaal boven alles
wat waardevol (dus weerloos) is, heeft dat een dodelijke
cocktail opgeleverd.
Ineens trof me een diepe wanhoop: de tijd die we nog
hebben voor behoud van een leefbare
planeet is heel klein geworden, of
misschien al verstreken omdat we
niet weten welke kantelpunten al
gepasseerd zijn. Ik heb soms uit
machteloosheid de neiging dan in
cynisme te vervallen. Ik probeer
afgelopen anderhalf jaar om mijn
zorgen en wanhoop om te zetten in
actie. Dat geeft in ieder geval hoop.

ook promoveerde in meteorologie/klimaat/gletsjers. Nu
werk ik aan stedelijke klimaatadaptatie. Ik vind de materie
waarmee ik bezig ben steeds heftiger geworden. Soms
denk ik wel eens, had mijn wieg maar niet in dit vakgebied
gestaan. Maar het vakgebied verlaten is geen optie, want
ik denk dat ik met mijn kennis en kwaliteiten juist zo’n goed
bijdrage aan de klimaattransitie zou kunnen leveren. Maar
actiever zijn voor klimaatacties ontstond wel ongeveer
twee jaar geleden toen ik steeds meer slapeloze ochtenden
had over de aarde en hoe we met haar omgaan en over
de toekomst van onze kinderen en wat op de aarde leeft.
Die zomer sloot ik me ook aan bij Scientists4Future NL –
Coalitie van bezorgde wetenschappers en schreef ik voor

Eeke Anne @ XR-NL

Lisette: De directe aanleiding weet ik
niet; ik werd langzaam meegezogen in
klimaatacties. De klimaatcrisis is waar
ik vanwege mijn werk me dagelijks mee
bezig houd. Dat had ik niet aan zien
komen toen ik 28 jaar geleden Bodem,
Water & Atmosfeer ging studeren en
me daarna verder specialiseerde en
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hun nieuwsbrief de column die ik in de bijlage meestuur.
Vanaf toen ging ik me meer actief opstellen in mijn werk en
in mijn privé.
Janne: Bij mij was het de periode 2006-2008 dat ik besefte
hoe enorm groot het probleem van klimaatverandering was.
Ik werkte in mijn eerste baan bij het milieuadviesbureau
IMSA van Wouter van Dieren. Het gedachtengoed van

de Club van Rome stond daar centraal en de grote
wereldwijde problemen zoals vervuiling, het verlies van
natuur en ook al wel klimaatverandering speelden in veel
projecten een rol. In die jaren verschenen achter elkaar de
uitgave van het Time Magazine met de beroemde kop “Be
worried. Be very worried”, het boek Six Degrees van Mark
Lynas, en De aarde heeft koorts van Jan Paul van Soest,
Erik van Praag en Judy McAllister. Dat maakte indruk ook
omdat ik Jan Paul via IMSA kende als een enorm belezen
en intelligente persoon. Dat hij zich enorme zorgen maakte
was voor mij genoeg om ook heel bezorgd te zijn. Vanaf
die tijd probeer ik op allerlei manieren mijn steentje bij te
dragen aan het creëren van meer bewustwording.

Vanuit welke drive voer je actie?

Chris @ XR-NL

Jilt: Allereerst een diep gevoel van onveiligheid en
onrechtvaardigheid voor mijn directe omgeving. Daarnaast
– gevoelsmatig wat verder weg, rationeel gezien niet
minder erg – onnoemelijk leed van anderen en het
verdwijnen van de prachtige biodiversiteit waarmee ons
lot zo verbonden is. Dat leed bij het leven hoort is een
gegeven, daar kan ik mee leven.
Wat ik niet kan verkroppen is dat de
mensheid dit zichzelf aandoet en dat
het een structureel verhaal is. Death by
a thousand cuts. De onnodige ellendige
gevolgen en onrechtvaardigheid van
ons collectieve handelen, dat drijft me
om actie te voeren.   

Max

Eric: Ik besefte dat de benodigde
radicale veranderingen niet tijdig
en doortastend genoeg zullen
plaatsvinden, omdat politiek,
overheid en bedrijfsleven en ook
de individualistische westerling niet
uit zichzelf ineens in het algemeen
belang zullen gaan handelen. Dus is
burgerlijke ongehoorzaamheid nodig.
Van nature wil ik dat helemaal niet,
ik ben juist gericht op harmonie en
orde, maar ik zie weinig alternatieven.
Ik sloot mij aan bij Christian Climate Action (CCA) en
Extinction Rebellion (XR), groepen bezorgde mensen die
met opvallende en disruptieve acties simpele eisen stellen:
wees eerlijk, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. Ik
doe mee bij klimaatacties in rollen die bij mij passen. Vaak
ondersteunend en organiserend, soms blokkeer ik zelf
mee, altijd vreedzaam en soms verstorend.
Lisette: Ik maak me zorgen om de existentiële wereld
problemen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit
en wil in mijn werk dingen doen die de wereld helpen
herstellen en een bijdrage leveren aan de klimaattransitie.
Ik zoek naar activiteiten die het verschil kunnen maken
en opereer als daarbij vanuit de wetenschap. Belangrijk
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daarbij is dat ik mij ook in
mijn werk richt op klimaat
adaptatie: aanpassen
aan het veranderende
klimaat om overlast en
problemen te verkleinen.
Als er niet tegelijkertijd aan
klimaatmitigatie gewerkt
wordt is het dweilen met de
kraan open. Het terugbrengen
van de broeikasgasuitstoot is
het allerbelangrijkst voor een
leefbare toekomst. (Ik vind het
trouwens superfrustrerend dat
ik in mijn werk opereer binnen
het nationaal Deltaprogramma
voor een klimaatbestendig en
waterrobuuste delta en dat
diezelfde overheid nog steeds
olie, gas en kolen subsidieert
die de problemen alleen maar
verergeren). Daarom richt ik me in mijn acties/activiteiten
vooral op fossielvrij. En daarin heb ik me afgelopen jaren
binnen Scientists4Future en de HvA vooral gericht op een
fossielvrij ABP-pensioen. Nu zijn we bezig met duurzaam/
fossielvrij bankieren.
Janne: Voor mij zijn er drie belangrijke drives. Ten
eerste houd ik veel van de natuur en vind ik het zeer
onrechtvaardig dat wij mensen als dominante soort,
zeker nu we prima weten wat we doen, duizenden andere
prachtige soorten van deze aarde zouden laten verdwijnen.
Ten tweede zijn het vooral mensen die het toch al moeilijk
hebben die als eerste lijden onder de uitstoot van rijke
landen als het onze. We doen het natuurlijk niet expres,
maar de CO2 uit al onze auto’s en fabrieken is wel vrij direct
de oorzaak van misoogsten en natuurrampen in landen als
Malawi of Haiti, en dat terwijl de rijke
landen hun rijkdom, waardoor ze nu
zo veel uitstoten, deels gebouwd
hebben op koloniale uitbuiting.En
ten slotte heb ik mijn kinderen op
de wereld gezet nadat ik Time had
gelezen, dus vind ik dat ik het aan
hen en aan alle kinderen verplicht
ben om te doen wat ik kan om hen
een toekomst te geven.

Klimaatmars.nl
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acties zijn altijd vreedzaam en daar ligt bij mij een
concrete, harde grens. Ook zijn onze acties respectvol:
er wordt niet gescholden of dat soort zaken. Naast
toeters en bellen is er regelmatig ook juist sprake van
een serene sfeer. De inspiratie voor dit soort acties
ligt bij burgerrechtenbewegingen uit de vorige eeuw
(suffragettes, zwarte emancipatie, etc.). Op een dag in
1955 was er Rosa Parks, een zwarte vrouw die niet voor
een witte man opstond in de bus. Ze overtrad daarmee
de wet, maar had in mijn ogen het recht aan haar kant.
Inmiddels zullen velen dat bevestigen, in die tijd was het
een radicale stap. Ik zie onze acties vanuit die bril: ze
roepen nu vraagtekens en gefronste wenkbrauwen op,
ik hoop dat we achteraf samen zullen vaststellen dat
de acties het maatschappelijk beeld en beleid hebben
doen kantelen.

Hoever kan of wil je
gaan, hou je rekening
met je omgeving?
Jilt: Bij acties van Extinction
Rebellion vinden geregeld (maar
lang niet altijd) arrestaties plaats,
ook ik heb inmiddels een paar keer
een cel van binnen gezien. Deze
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Extinction Rebellion Nederland

Toch is het natuurlijk wennen, omdat je normatieve
kader bevraagd wordt. Ik ben een gezagsgetrouw type
en heb ook veel respect voor het gezag als instituut
en de gezagsdragers, daar veranderen mijn acties
niets aan. Dan komt de vraag: wat kan ik voor mezelf
verantwoorden, waarom vind ik het belangrijker om deze
principiële actie uit te voeren dan om het bevel van deze
politieagent op te volgen? Hier is een ethische afweging
aan de orde: daar waar de wetgevende en uitvoerende
arm van de overheid haar verantwoordelijkheid op een
ernstige manier laten liggen en nog veel te vaak belangen
beschermt die leiden tot vernietiging van de aarde, sta
ik op voor bescherming van het leven van toekomstige
generaties. In alle afwegingen die ik maak, staat dat

laatste bovenaan. Het lijkt me allemaal niet meer dan
verstandig en redelijk. Ik herken me dan ook niet in
het woord ‘radicaal’ dat in deze context nog wel eens
voorbijkomt. Met hoge vaart in een volle trein de afgrond
inrijden – dát is radicaal. Aan de noodrem trekken… niet
minder dan rationeel en gerechtvaardigd.
Ook voor mijn omgeving is het wennen. Ik spreek er beperkt
over in familiaire kring, daarbuiten eigenlijk niet. In die zin is
dit interview een ‘coming out’. De reacties zijn wisselend.
Er ligt in elk geval een taboe op het verstorende element
van de acties: mensen vinden het niet nodig of niet de juiste
manier. Waarom ga je niet praten of handtekeningenacties
starten? Praten is prima, uiteraard, maar het blijkt niet

42 – WATER GOVERNANCE – 02/2022

genoeg te zijn. Daarom denk ik dat ook een vreedzame
maar disruptieve manier van actievoeren nodig is om
verandering te bewerkstelligen. We kunnen niet anders, is
mijn beoordeling.
Ik prijs me gelukkig dat we in Europa mogen demonstreren
en dat dit recht breed is uitgelegd in het EVRM. Tot nu
toe heeft de rechter me geen straf opgelegd. De politie
grijpt helaas regelmatig te snel of verkeerd in. Dat vind ik
jammer; het is noodzakelijk dat onze stem gehoord wordt.
We baseren ons daarbij 100% op de wetenschap. Het voelt
in die context wrang dat de stikstofdemonstranten – die
zich regelmatig intimiderend opstellen en zich maar al te
vaak baseren op onjuiste informatie en fake news – juist
veel gelegenheid krijgen om snelwegen
te bezetten en goederenstromen te
hinderen. Dat roept de vraag op of er
wordt met twee maten wordt gemeten.
Overigens zie ik het actievoeren als
‘corvee’: ik ontleen er geen plezier
aan, maar het is nodig. Iemand moet
het doen. Maar ik zit liever in m’n
zeilbootje dan op de rails van een
kolentransportlijn.
Eric: Ik wil eigenlijk helemaal niet zo
ver gaan. De wet bewust overtreden
valt me helemaal niet makkelijk.
Maar omdat de overheid verzaakt de
leefbaarheid op onze planeet en ook
van de mens, van mijn gezin, op langere
termijn te beschermen (en opvallend
vaak een oogje dichtknijpt vanwege bedrijfsbelangen), kan
ik niet lijdzaam afwachten. Als de overheid haar kerntaak
niet doet, dan moeten burgeractivisten de overheid
daarmee confronteren en terugfluiten. Voor mezelf ligt
de grens bij dat ik alleen vreedzaam wil actievoeren.
Dat is ook het strikte uitgangspunt bij CCA en XR. We
willen klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. Dat kan
niet zonder enige overlast, helaas, maar de actievormen
zijn altijd geweldloos. Het is dan ook wrang de harde
en onrechtvaardige manier te zien waarop activistenvoor-het-algemeen-belang aangepakt worden. Niet
alleen klimaatdemonstranten, maar ook woonprotesten,
antiracisme en antifascisme, allemaal krijgen ze al snel een
wapenstok in hun nek, en arrestaties en boetes.

KLIMAATACTIE!

Extinction Rebellion Nederland

INTERVIEW - KLIMAATACTIE VOOR PROFESSIONALS

Lisette: In mijn acties ben ik me bewust van mijn ‘status’
als wetenschapper en die zet ik ook graag in en daar ben ik
open over. Ik wil klimaatburgeracties graag kracht bijzetten
vanuit de klimaatwetenschap, van wat
bekend is vanuit IPCC-rapporten en
vanuit wetenschappelijke onderzoeken.
Scientists should be more active
and vocal about climate science –
reaching out to people in a different
way than through academic papers.
Als wetenschappers hebben wij naast
het voorzien van wetenschappelijke
kennis ook een morele verplichting
om de maatschappij te informeren
en te waarschuwen over de staat van
onze planeet, vergelijkbaar met de
morele plicht die artsen hebben om
te waarschuwen voor een dreigende
epidemie, zeggen we op de site van
Scientist4Future. Met kennis komt
verantwoordelijkheid. Ik ben ook
van mening dat de academische

instellingen een verantwoordelijkheid en een
katalyserende rol hebben in de klimaattransitie en ook
dat gesprek voer ik graag. Kate Raworth, professor
of practice aan de HvA zei over onze fossielvrije
pensioenacties: ‘I fully support HvA students and
teachers demanding a fossil-free pension. As a
‘hogeschool’, our role is to analyse the situation but
also to catalyse transformation. There is no such
thing as a ‘neutral observer’ in the midst of a climate
emergency – the HvA must show leadership in
reshaping ABP so that its investments are in service
to the future that we, and every generation that will
follow us, deserves.’ Vanuit Scientists4Future probeer
ik vooral ook via dialogen en goede gesprekken met
bestuurders van allerhande organisaties verandering
af te dwingen, naast opininieartikelen, petities,

Christian Climate Action Nederland

Ik ben blij dat mensen in mijn omgeving opvallend
positief en ondersteunend reageerden. Ik was huiverig
te vertellen dat ik bij dit soort activisme betrokken ben
geraakt, men heeft er toch vaak een wat gek beeld bij.
Maar ik zie ook dat veel mensen dezelfde zorgen hebben.
Vaak weten ook zij niet hoe ze de wereld en het systeem
moeten veranderen, maar eigenlijk zouden ze wel willen
meehelpen. Dat een doorsnee Nederlander van middelbare
leeftijd uit de ‘witte’ middenklasse met een keurige baan
zoals ik zoiets gaat doen, zet in ieder geval wat mensen
aan het denken. Samen kunnen we weldegelijk verandering
in gang zetten. Dus ik hoop dat velen gaan meedoen.
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demonstraties. Ik heb nog niet meegedaan aan passief
verzet/burgerlijk ongehoorzaamheid, maar sluit niet uit dat
ik in de komende maanden ga proberen.

Extinction Rebellion Nederland

Janne: Ik ben het eens met Jilt dat juist nietsdoen in
de huidige situatie als “radicaal” mag gelden. Toch doe
ik niet mee aan XR-acties. Dat heeft onder andere te
maken met het werk dat ik doe. Ik ben onderzoeker en
docent Duurzaamheid op een agrarische hogeschool.
Onze studenten hebben vaak thuis een agrarisch bedrijf
en klimaatmaatregelen om emissies te verlagen raken die

bedrijven heel direct. Er zit veel emotie bij. “U geeft ons links
les”, zeggen ze soms, als ik uitleg hoe het broeikaseffect
werkt of welke scenario’s het IPCC schetst. Terwijl
klimaatverandering zelf natuurlijk geen “links onderwerp”
is - pas als je gaat spreken over de aanpak zou je van links
of rechts beleid kunnen spreken. In mijn lessen besteed
ik daarom aandacht aan het verschil tussen wetenschap
en politiek. Ik leg wel uit wat de beweegredenen zijn
van mensen die zich aansluiten bij klimaatactiegroepen,
bijvoorbeeld in de les waarin we zelfversterkende effecten in
het klimaatsysteem bespreken. Maar mijn belangrijkste doel
is om studenten te laten inzien dat een stevig klimaatbeleid
uiteindelijk ook voor hún toekomst belangrijk is, en met hen
het gesprek te voeren over beleid dat hen ruimte biedt om
te kunnen blijven werken in hun passie: de landbouw. Buiten
mijn lessen om zoek ik bij ons op school mogelijkheden om
klimaatverandering (nog) vaker een onderwerp van gesprek
te laten zijn. En verder doe ik bijvoorbeeld mee aan het
organiseren van praatgroepen en lezingen, loop mee in de
jaarlijkse klimaatmarsen, of schrijf af en toe een stukje voor
een blad.

Zie je positieve effecten van je actie,
brengt actie vooruitgang?
Jilt: Ja. Ik ben actief geweest voor een
duurzaam pensioen. ABP heeft haar
beleid veranderd, we vermoeden dat
ook het activisme van verschillende
groepen daaraan heeft bijgedragen.
Verder zien we vaak dat we een
aanjager zijn en onderwerpen kunnen
agenderen of op scherp zetten, zoals
op het thema ‘fossiele subsidies’ of
de scheve situatie bij Tata. Ik zie het
als een voet tussen de deur zetten:
als het goed is vergeet je onze
boodschap niet meer. Daarnaast geeft
samen actievoeren me een gevoel van
verbondenheid en ‘zin’. Ik wil zoveel
mogelijk een ‘goede voorouder’ zijn,
een term uit het boek van Roman
Krznaric. Het liefst geef ik een mooie,
rechtvaardige aarde door, dat zie ik
als mijn voornaamste opdracht en
doel. Mocht onze aarde en samenleving aan het eind van
mijn leven grotendeels verwoest zijn – en die kant gaat
het op – wil ik mijn (klein)kinderen nog steeds recht in de
ogen kunnen kijken. Dat in de ogen kijken lukt beter met,
dan zonder dit actievoeren, denk ik. Overigens ben ik nog
steeds regelmatig wanhopig en ik denk dat iedereen die
dat niet is, niet goed weet wat er gaande is ten aanzien van
het klimaat. Het activisme brengt mij hoop in een tijd van
groeiende wanhoop.
Eric: Ja, we mogen kleine overwinningen vieren. Al
jarenlang werd in Zeewolde bijvoorbeeld actie gevoerd
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tegen de komst van een energie slurpend datacenter. Ik
heb begin dit jaar met een klein groepje actievoerders
enkele opvallende acties kunnen voorbereiden en
uitvoeren. Die hebben de druk op het dossier verhoogd,
zodat de media, de gemeenteraad, de minister, het
parlement en allerlei belangengroepen zich gingen roeren.
Gevolg: Meta/Facebook heeft zich teruggetrokken.
Dit enorme datacenter zal niet doorgaan, vergelijkbare
datacenters zijn in een ander daglicht komen te staan en
duurzame energie kan in ons land voor belangrijke dingen
gebruikt worden. Tegelijk blijven de opgaven enorm en is
de weerstand gigantisch. Alleen al de vanzelfsprekendheid
van fossiele brandstoffen, hun enorme verdienmodel, de
geopolitieke strijd erachter, de belangen van de luchtvaart,
scheepvaart en autofabrikanten, het is om moedeloos van
te worden. Een zekerheid hebben we: als we te weinig
doen, dan zal het veranderende klimaat ons dwingen alles
om te gooien. De wal zal het schip keren. Nogmaals, de
moedeloosheid over de kolossale prijs die dat zal kosten,
zet ik persoonlijk om in hoop door actie te voeren. Iedereen
die de zorgen deelt, is van harte welkom mee te doen.

hebben bijgedragen aan de vooruitgang die ik zeker zie
wat betreft bewustwording. Alleen: het komt zo laat…
Ik heb toch vooral gemerkt dat de meeste mensen eerst
zelf de effecten van klimaatverandering moeten ervaren
voordat ze inzien hoe dramatisch groot het probleem is.
Wetenschappelijke rapporten zijn niet genoeg. Dingen
die we bijna tien jaar geleden in klimaatwerkgroepjes
bedachten vonden toen nog geen medestanders,
omdat mensen gewoon niet konden geloven dat
klimaatverandering echt zo levensbedreigend zou worden.
Nu dringt dat gelukkig wel door.

Kappen met Kolen

Lisette: Ja, ik zie verandering en vooruitgang, acties
ondernemen is effectief. Ik heb veel voorbeelden. Door
acties bij de HvA heeft het college van bestuur uiteindelijk
een oproep richting ABP gedaan voor een fossielvrij
pensioen, deed ons college van bestuur ook mee in
afgelopen klimaatdemonstratie in Rotterdam. Door die druk
van zoveel partijen is ABP uiteindelijk uit fossiel gestapt,
etc. En bijkomend voordeel: actief zijn met gelijkgestemden
is een goed medicijn voor mij tegen klimaatsomberheid.
Het geeft betekenis en plezier
Janne: Ik hoop natuurlijk dat mijn kleine acties ergens
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