De aarde warmt op en we kunnen er niet meer omheen. De hoge
temperaturen leiden tot een zeespiegelstijging én tot extreem weer, zoals we
niet lang geleden in Australië hebben ervaren. Niet alleen de aarde gaat er
kapot aan, maar ook zien velen de toekomst somber in door de gevolgen van
klimaatverandering: mislukte oogsten, tekort aan drinkwater en het uitsterven
van verschillende plant- en diersoorten. Een somber toekomstperspectief waar
wij verandering in moeten brengen!
Wij, jongeren, moeten verbetering eisen van onze overheid, zoals velen tijdens
de klimaatmars hebben gedaan. Maar ondertussen kunnen we ook kleine
aspecten in ons dagelijkse leven veranderen en anderen motiveren dit ook te
doen. De VerduurSamen Challenge is, in samenwerking met de provincie
Noord-Brabant, Brabant Geeft Energie, De WaardenMakers en Ondernemend
Onderwijs ‘sH, opgezet door drie Brabantse scholieren. Het doel:
bewustwording creëren onder jongeren en zo veel mogelijk mensen aanzetten
tot verduurzaming. De aarde heeft onze hulp namelijk keihard nodig. Lees snel
verder om erachter te komen hoe jij met jouw school iets kunt betekenen!
De opdracht
Bedenk creatieve manieren waarop jullie kunnen bijdragen aan het
verduurzamen van jullie school en om zo veel mogelijk bewustwording binnen
en buiten de school te creëren.
1. Maak een 0-meting. Hoe duurzaam is jullie school nu? Maak hierbij
bijvoorbeeld gebruik van deze handige zelfscan. Op welke manieren is de
school nu al bezig met verduurzamen? Zo kun je op zoek gaan naar
verbeterpunten. Ga dus op onderzoek uit en vraag bijvoorbeeld aan de
schoolleiding of andere leerlingen wat ze nu al doen en op welke gebieden de
school nog niet zo duurzaam is.

2. Bedenk met je team creatieve en haalbare oplossingen en voer deze ook
zoveel mogelijk uit. Na de nulmeting hebben jullie een goed beeld van de
problemen en verbeterpunten op jullie school. Bedenk oplossingen voor de
problemen die er nog zijn of wat de school kan verbeteren. Het doel is hierbij
om jullie school zo veel mogelijk te verduurzamen en te vergroenen. De
oplossingen hoeven niet heel innovatief te zijn; ze mogen ook laagdrempelig en
snel toepasbaar zijn. Ga voor eventuele financiële middelen op zoek naar
bijvoorbeeld subsidies en sponsors of ga in gesprek met de schoolleiding of
jullie gemeente.
3. Probeer bewustwording in- en rondom jullie school te vergroten. Hiermee
bedoelen we niet alleen om bewustwording te vergroten onder de leerlingen.
Spreek bijvoorbeeld ook leraren, ouders en misschien bezoekers van de
dichtstbijzijnde supermarkt aan en ga bijvoorbeeld langs de klassen. Misschien
biedt de website https://hoegroenkanikdoen.nu/ inspiratie.
Laat via social media zien hoeveel mensen jullie bereikt hebben met jullie actie.
4. Bedenk waar jullie school het prijzengeld aan wil besteden. Uiteraard moet
dit gerelateerd zijn aan de verduurzaming van jullie school. De kosten en baten
van jullie plan moeten gedetailleerd uitgezocht en genoteerd worden in het
businessplan. Ga dus werkelijk uitzoeken hoeveel de school kan besparen qua
geld of energie met jullie plan en wat het de school gaat kosten door
bijvoorbeeld te bellen naar bedrijven in de buurt.
Zie voor verdere informatie: www.verduursamenchallenge.nl

