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De burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat kwam tot stand uit bezorgdheid om de 
klimaatcrisis en de gevolgen ervan voor de volgende generaties. Grootouders voor het Klimaat 
werd opgericht in 2019 en steunt sindsdien o.a. de klimaatmarsen. Het is een ongebonden 
beweging die niet alleen de jongeren verdedigt, maar ook informeert, motiveert, standpunten 
inneemt en andere initiatieven steunt.  

De groep heeft geen banden met politieke of belangengroepen. De werking draait volledig op 
vrijwilligers. Ze willen een leefbare wereld nalaten aan hun kleinkinderen, de generatie van de 
klimaatjongeren, wereldwijd. Grootouders voor het Klimaat wordt gefinancierd door donaties en 
ledenbijdragen.  

De organisatie wil dat België zich aansluit bij de Europese klimaatambities en met een sterk 
klimaatbeleid komt. De leden delen de visie dat ons land concrete en meetbare 
klimaatdoelstellingen nodig heeft. De missie van Grootouders voor het Klimaat is om samen met 
de klimaatjongeren en andere klimaatorganisaties het draagvlak voor een ambitieus klimaatplan 
te vergroten.  

De Grootouders werken samen met Youth for Climate, ondersteunen de jongerenacties met 
logistieke en concrete voorbereidingen en organiseren eigen acties om het bewustzijn in de 
samenleving te vergroten en de overheden te wijzen op de nood aan een ambitieuzer 
klimaatbeleid. Ze zijn aangesloten bij overkoepelende organisaties waaronder KlimaatCoalitie en 
Bond Beter Leefmilieu. Ondertussen zijn er in Limburg, de Kempen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, 
Mechelen, Brugge en Gent regionale afdelingen met een eigen lokale werking.  

Ook in 2021, tijdens de coronacrisis, bleef Grootouders voor het Klimaat actief, vooral online. De 
organisatie is steeds blijven groeien en telt vandaag 139 ambassadeurs.  

Reinhilde Decleir was de eerste ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat. Andere 
ambassadeurs zijn o.a. de schrijvers Marc de Bel, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans, Anne 
Provoost, Marita de Sterck, Joke van Leeuwen, Erik Vlaminck, Diane Broeckhoven en Gerda 
Dendooven, academici als Eric Corijn, Herman Van Goethem, Paul Verhaeghe, Caroline Pauwels, 
Bea Cantillon, Jean Paul van Bendegem, Paul De Grauwe en Wim Distelmans, (oud)-politici als Vera 
Dua, Jan Peumans, Frank Beke, Bart Staes, Eric Van Rompuy, Wivina Demeester en Nelly Maes en 
artiesten als Koen Vanmechelen, Alain Platel en Warre Borgmans.  



Met de campagne Onze spaarcenten voor hun toekomst won Grootouders voor het Klimaat de 
Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité. De campagne kaart aan 
dat het niet altijd duidelijk is waarvoor banken onze spaarcenten gebruiken en stelt dat het 
kapitaal beter kan dienen om ons als samenleving op duurzame principes te richten.  

De recentste rapporten van het IPCC zetten de Grootouders aan om in 2022 op een nieuw elan 
door te gaan. Op 30 mei wordt dat uitgebreid besproken op een ‘inspiratedag’ in het Vlaams 
Parlement.  

Meer info: grootoudersvoorhetklimaat.be .  

  


