Persbericht: ‘Je bent wat je eet’ centraal tijdens Kids Climate Conference 2017
Wereld Natuur Fonds en Center Parcs organiseren jubileumeditie klimaatevent
Peer, 7 oktober 2017 - Dit weekend buigen ruim 190 Nederlandse en Belgische kinderen tussen de
8 en 14 jaar zich bij Center Parcs Erperheide over duurzaamheidsvraagstukken tijdens de junior
klimaattop: Kids Climate Conference (KCC). Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Center Parcs
organiseren het grootste Nederlandse en Vlaamse klimaatkamp dit jaar voor de vijfde keer.
De KCC jubileumeditie staat met het thema ‘Je bent wat je eet’ volledig in het teken van voeding. Drie
dagen lang wordt er tijdens workshops en presentaties aandacht besteed aan eerlijk en duurzaam
voedsel. Onze voedselproductie heeft een grote impact op de natuur. Regenwouden worden gekapt voor
landbouw, zeeën overbevist en in ons eigen land verdwijnt ook natuur door intensieve landbouw. De
deelnemers gebruiken hun creativiteit om slimme oplossingen te bedenken die bijdragen aan een aarde
waarin we voedsel produceren in harmonie met de natuur; hún toekomst. Na afloop worden de
bevindingen gebundeld in het Kids Climate Magazine, dat wordt verspreid onder gezinnen, scholen, het
bedrijfsleven en de Nederlandse en Vlaamse overheid. Meer informatie over het weekend vind je hier.
***
Over Center Parcs Europe – www.centerparcs.nl
Center Parcs Europe -Europa’s grootste aanbieder van korte vakanties- is onderdeel van de Pierre &
Vacances Center Parcs Group. Al bijna 50 jaar is Center Parcs expert op het gebied van korte vakanties
in de natuur, gedurende het hele jaar. De organisatie kenmerkt en onderscheidt zich door de talloze
activiteiten voor ieder familielid. Center Parcs bezit 21 Europese parken en jaarlijks overnachten ruim 1,5
miljoen gasten in een van de Nederlandse vakantieparken. Het totale aantal accommodaties bestaat uit
ruim 14.000 accommodaties in Europa. In 2014/2015 realiseerde Center Parcs Europe een omzet van
586,2 miljoen euro.
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