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Nu redden wij kinderen de wereld 
 

Het kind- en jeugdinitiatief Plant-for-the-Planet werd injanuari 2007 in het leven geroepen. De toen 
negenjarige Felix Finkbeiner riep aan het einde van een spreekbeurt over de klimaatcrisis zijn 
medescholieren op: „Laat ons in elk land op aarde een miljoen bomen planten!“  Het doel van het 
kind- en jeugdinitiatief is inmiddels wereldwijd 1.000 miljard bomen te planten. Bomen zijn het 
goedkoopste en effectiefste middel, om CO2 te binden en zo de mensheid tijd te verschaffen, om de 
uitstoot van broeikasgassen tot nul te laten dalen en de klimaatcrisis af te zwakken.  
 

In 2011 droeg het milieu-programma van de Verenigde Naties, afkorting UNEP, de traditierijke Billion 
Tree Campaign over aan Plant-for-the-Planet – en daarmee de officiële wereldbomenteller. Plant-for-
the-Planet heeft het tot een interaktief Online-Tool gemaakt, dat tot mee-planten motiveert. Tot nog 
toe werden reeds meer dan 14 miljard bomen met behulp van vele volwassenen in 193 landen 
geplant. In academies leiden kinderen andere kinderen op tot ambassadeurs voor klimaat-
rechtvaardigheid en stellen hen in staat, om zelf actief te worden – wereldwijd reeds meer dan 75.000 
kinderen uit 71 landen.  
 

In Mexico plant Plant-for-the-Planet elke 15 seconden een nieuwe boom. Het project laat zien, hoe 
eenvoudig het is om op grote schaal efficiënt bomen te planten. Met eigen producten (bijv. Goede 
Chocolade) en campagnes (bijv. "Stop Talking. Start Planting.") plant het initiatief zelf bomen en 
motiveert tot mee-planten. 
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A.u.b. hierop letten – hartelijk dank! 
 
Zo wordt het initiatief geschreven: Plant-for-the-Planet 

Niet afkorten, want dan vindt Google ons niet! 
 
Wij spreken van „klimaatcrisis“, want zij bedreigt het leven van ons kinderen en van vele mensen 

wereldwijd! Wij spreken niet over klimaatverandering. „Verandering“ is iets positiefs, dat noodzakelijk 
en goed is. Dat kan je van klimaatcrisis niet beweren, vinden wij! 
 
Wij kinderen hebben 14 miljard bomen niet in ons eentje geplant, maar met de hulp van veel 
volwassenen.  

 
Wij leiden elkaar wederzijds op tot ambassadeurs voor klimaatrechtvaardigheid. 
 
Gebruik a.u.b. alleen de voornamen van de kinderen! In publicaties zien wij, ter bescherming van 
minderjarigen, af van hun achternamen. 
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