
Quotes Kids Climate Conference 2016: 

 
Deelneemster Lian Kandelaar, 11 jaar: 'Het is heel leuk om deel te nemen aan KCC. Je 
leert niet alleen veel, maar we doen ook vooral veel interessante dingen. Soms voel je je als 
kind niet helemaal serieus genomen, maar tijdens KCC wordt er echt naar ons geluisterd'. 

Kirsten Schuijt, directeur Wereld Natuur Fonds: 'Om de aarde door te geven aan 

volgende generaties staan we voor enorme uitdagingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor 

behoud van bossen en schone oceanen? De eindeloze creativiteit van kinderen kan ons op 

weg helpen naar nieuwe, verrassende oplossingen. En dat is precies waarom de Kids 

Climate Conference ons zoveel energie geeft.' 

Jean Henkens, bedenker van KCC en bioloog bij Center Parcs: 'De Kids Climate 

Conference 2016 zit er op, het was een bijzonder weekend. 175 jonge mensen hebben 

samen de wegwijzers uitgezet naar een betere wereld. Aan de beleidsmakers, de mensen 

met verantwoordelijkheid, zou ik willen vragen: werk met dezelfde energie en passie in alles 

wat je doet, dan komt het goed met onze aarde en is er een plek voor alles wat leeft. Voor 

mensen, planten en dieren en voor geluk.' 

Laurentien van Oranje, oprichter Missing Chapter Foundation: 'De creatieve denkkracht 

van kinderen blijft verrassen en houdt ons scherp. Jonge deelnemers van de Kids Climate 

Conference denken vooral in mogelijkheden, terwijl volwassenen denken in beperkingen als 

'ja maar'. De uitkomsten laten eens te meer zien dat kinderen niet alleen de toekomst zijn, 

maar ook waardevolle burgers van nu. Daarom is het slim om hun inzichten mee te nemen in 

de besluitvorming van vandaag.'  

Jill Peeters, weervrouw VTM: 'Ik vind het geweldig dat de kinderen heel praktisch denken. 

Ze doen het ‘gewoon, niet theoretisch, niet beleidsmatig, gewoon praktisch, 

oplossingsgericht en ook heel eenvoudig want soms ligt de oplossing gewoon vlakbij. Dat 

vind ik wel heel inspirerend.’ 

 


