150 kinderen buigen zich over dé toekomst tijdens zesde Kids Climate Conference

Center Parcs en WNF organiseren Kids Climate Conference in weekend
World Cleanup Day
Horst aan de Maas – Dit weekend vindt de zesde editie van de Kids Climate Conference plaats, de
kinderklimaattop georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs. Ruim 150
geselecteerde Nederlandse en Belgische kinderen buigen zich van vrijdag tot en met zondag over
belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. In De Heere Peel - een schitterend natuurgebied in de
gemeente Horst aan de Maas, tussen de vakantieparken Limburgse Peel en Het Meerdal van Center
Parcs ligt – gaan zij tijdens workshops aan de slag met creatieve oplossingen die bijdragen aan een
betere wereld. Op zaterdag is er ruime aandacht voor de World Cleanup Day met verschillende
initiatieven die worden georganiseerd binnen de Kids Climate Conference.
Thema: Een voedingsbodem voor een betere aarde
De Kids Climate Conference begon zes jaar geleden als een klimaattop voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Het
succesvolle initiatief groeide al snel uit tot het grootste duurzaamheidsevent voor kinderen. Eén van de
belangrijkste onderwerpen op het gebied van verduurzaming van de aarde is de voedselindustrie. Omdat
duurzaam eten van levensbelang is, staat het evenement dit jaar dan ook in het teken van “een
voedingsbodem voor een betere aarde”.
World Cleanup Day
Natuurlijk wordt er op de Kids Climate Conference stilgestaan bij World Cleanup Day.
Zo zijn de 150 deelnemende kinderen speciale gast bij de première van de film van acteur Niek Roozen. In
opdracht van het WNF maakte hij een korte film over het plasticprobleem in de zee. De hoofrollen zijn in
handen van de elfjarige Lena Jimoh en Harry van Rijthoven, bekend van zijn rollen in ‘Het Klokhuis’.
Naast deze filmpremière zullen twee workshops in het teken staan van het thema van World Cleanup Day.
De kinderen worden in een workshop bekendgemaakt met vervuiling van rioolwater (met o.a. vet,
medicijnen, chemicaliën en microplastics), Dit water vormt een voedingsbodem voor dieren en tuinbouw, en
heeft uiteindelijk veel effect op onze voeding. Een workshop van het WNF is volledig gericht op het gebruik
van plastic. De kinderen komen samen tot hun ‘anti-platsic plan’.
De ouders van de deelnemende kinderen willen graag laten zien achter hun kids te staan. De honderden
vaders, moeders en verzorgers steken op zaterdag dan ook de handen uit de mouwen. Zij gaan onder
leiding van personeel van Center Parcs zwerfafval opruimen in het natuurgebied ‘De Heere Peel’.

Zeven workshops inspireren 150 kinderen
Samen met de workshop over rioolafval en plastic staan er zeven workshops op het programma van
zaterdag. De kinderen buigen zich onder meer over thema’s als ‘Krachtvoer, ‘De oorsprong van ons eten’, en
‘Duurzame groei. In de workshop ‘Klimaat tot in de bodem’ onderzoeken de kinderen meters diep de
ondergrond. Daarnaast denken de kinderen na over waar zij ‘geld voor het milieu’ aan zouden uitgeven, hun
ideeën mogen ze op houten latten schrijven, waarna al deze latten door een timmerman tot twee
wensbanken worden gemaakt.
In alle workshops bedenken de kinderen creatieve oplossingen, die op zondag door een vakjury worden
beoordeeld. De beste ideeën worden door de kinderen aangeboden aan hun eigen burgemeester, de
Tweede Kamer in Nederland en aan het Vlaamse parlement in België.
Partners
Het initiatief van De Kids Climate Conference wordt ondersteund door de Missing Chapter Foundation, een
organisatie die een dialoog tussen verschillende generaties wil stimuleren. Deze stichting is in 2009 door
Laurentien van Oranje op persoonlijke titel opgericht. De gemeente Horst aan de Maas is medeorganisator
van de Kids Climate Conference. De gemeente won dit jaar de European Green Leaf Award: een
internationale duurzaamheidsprijs voor gemeenten ingesteld door het Europees Parlement. Zij kreeg deze
prijs vanwege de grote rol die inwoners spelen tijdens initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

EINDE PERSBERICHT
Foto’s voorgaande editie
https://bit.ly/2RARF6k
Voor meer informatie: www.kidsclimateconference.nl/
Noot aan de redactie
Voor meer informatie, of als u graag naar de Kids Climate Conference komt, kunt u contact opnemen met:
Center Parcs
Marthijn Tabak, Woordvoerder Kids Climate Conference, e-mail: Marthijn.tabak@groupepvcp.com of via: 06
- 22 48 60 10.
Gemeente Horst aan de Maas
Loes Kersten, Communicatieadviseur Gemeente Horst aan de Maas, e-mail: l.kersten@horstaandemaas.nl
of via: 06 - 41 04 02 99.
Over Center Parcs Europe
Center Parcs Europe - Europa’s grootste aanbieder van korte vakanties - is onderdeel van Pierre et
Vacances Center Parcs Group. Al ruim 50 jaar is Center Parcs expert op het gebied van korte vakanties in
de natuur, gedurende het hele jaar. Als grondlegger van de korte vakantie dichtbij huis heeft Center Parcs
een nieuwe standaard gezet in de recreatiesector, maar wil haar gasten ook in de toekomst blijven
verrassen. Dat doet zij door te blijven innoveren en ook in de komende jaren een nieuwe standaard te
zetten: in beleving, verblijf en echt even samenzijn. Center Parcs kenmerkt en onderscheidt zich door de
talloze activiteiten voor ieder familielid, midden in de natuur. We brengen mensen dichter bij elkaar, maar
ook dichterbij de natuur. De natuur waar we zuinig op zijn en dat uiten we in veel initiatieven binnen onze
goede en groene daden. Duurzaamheid zit in ons DNA.

