
 

Uitnodiging Klimaat Meet-up Fryslân 
Samen sterk voor het klimaat! 

 
 
Beste lezer,                    26-04-2018 
 
Het Netwerk Duurzame Dorpen en de nieuwe klimaatbeweging Fair Future 
Fryslân nodigen je/jullie hierbij van harte uit voor ‘Klimaatkracht Fryslân’, op 
maandag 14 mei in het dorpshuis van Raerd. Tijdens deze Meet-up willen we 
onze krachten bundelen tegen de klimaatverandering. 
 
Wat gaan we doen? 
 

- Krachten bundelen: samen staan we sterk voor het klimaat!  
- Presentatie Fair Future 
- Inspiratie: hoe versterken we elkaars lokale initiatief? 
- Lekker creatief: brainstormen over Friese klimaatacties 

 
We weten het allemaal: de aarde warmt snel op; de tijd dringt voor het 
klimaat. Binnen de themagroepen Energie, Voedsel, Afval & Grondstoffen en 
Bereikbaarheid & Mobiliteit van het Netwerk Duurzame Dorpen of als lid van 
een (lokale) milieuorganisatie doen we er daarom al van alles aan om de 
klimaatdoelen van Parijs te halen. 
 
De écht grote vervuilers blijven echter buiten schot. Grote bedrijven spreken 
vaak wel mooie woorden over het milieu, maar doen in werkelijkheid veel te 
weinig. De nieuwe beweging Fair Future vindt het genoeg en wil met zoveel 
mogelijk mensen en organisaties Nederlandse - en in ons geval ook grote Friese 
- bedrijven ter verantwoording roepen voor de milieuschade die ze aanrichten. 
De eerste landelijke stap is al gezet: de klimaatzaak tegen Shell 
(www.klimaatzaakshell.nl). Shell is de grootste vervuiler van Nederland en 
stoot 2 keer zoveel CO2 uit als heel Nederland bij elkaar.  
 
Maar tijdens deze Klimaat Meet-up willen we niet alleen wijzen naar anderen. 
We willen ook met jullie brainstormen over wat we zélf nog meer kunnen doen 
om de CO2-uitstoot te verminderen en onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Wat zijn in ons dagelijks leven de verborgen vervuilers? Hoe kunnen 
we in Friesland nog slimmer en beter samenwerken voor het milieu? 

http://www.klimaatzaakshell.nl/


 
Met elkaar vormen we een Klimaatkracht: tegen vervuilende bedrijven, maar 
ook door samen te werken vanuit eigen dorp, wijk of streek.  
Wil je hier ook aan bijdragen? 
 
Kom dan naar onze Meet-up ‘Klimaatkracht Fryslân!’ op 14 mei in het 
dorpshuis van Raerd!  
 
Je kunt je aanmelden door voor 11 mei een mailtje te sturen met het aantal 
personen waarmee je komt naar: beheer@netwerkduurzamedorpen.nl  
 
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met: 
Lucie Gelderblom (NDD): lgelderblom@netwerkduurzamedorpen.nl of 
Dirk Kuiken (Fair Future Fryslân): dkuiken@xs4all.nl 
 
Programma ‘Klimaatkracht Fryslân’: 

Locatie: Dorpshuis de Trijesprong 
Buorren 30, Raerd (Súdwest-Fryslân) 
 

Inloop: 19.45 uur 

Welkom: 20.00 uur 

Voorstelronde: 20.10 uur 

Presentatie Fair Future: 20.30 uur 

Overzicht lokale initiatieven: 21.00 uur 

Brainstorm - Waar willen we mee aan de slag: 21.30 uur 

Presentatie plannen en ideeën - hoe gaan we verder: 22.00 uur 

22.15 uur: afsluiting en borrel 

 
p.s. Kun je niet komen, maar wil je wel graag mede-eiser worden in de 
rechtszaak tegen Shell, meld je dan aan op: http://bit.ly/KlimaatzaakShell_g 
 
Kun je niet komen, maar wil je wel graag op de hoogte gehouden worden, meld 
je dan aan via beheer@netwerkduurzamedorpen.nl 
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