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1. Juichdagen voor stappers en trappers 
  

Tijdens de Klimaatkinderraad leerden we over hoe we op een betere, duurzame manier ons kunnen 
verplaatsen voor de planeet. Te voet, met de step of met de fiets naar school of je werk komen is CO2 
neutraal en dus goed voor het klimaat maar ook voor onze gezondheid. Al heel veel leerlingen van Sint-
Gillisschool en de Basisschool Balder doen dit!  
 
Toch lukt dit nog niet voor iedereen. We willen meer mensen van Sint-Gillis of mensen die naar Sint-Gillis 
komen aanmoedigen tot het kiezen van een duurzame verplaatsing daarom willen juichdagen.  
We willen vier keer in het jaar dat de stappers en trappers in de bloemetjes worden gelegd door een groot 
applaus te geven en een kadootje, voorbeeld: een fietsbel, fluevestje, fietshelm. Zo dat we het goed gedrag 
aanmoedigen en ook andere inspireren!  

Beeld het je even in: Sint-Gillis in de ochtend, al de fietsers en wandelaar, steppers worden als helden 
toegejuicht! 

Expert: Peter Paul van Zomer Zonder Vliegen - COP23 

2. Het groentehuis en zijn fiets 
 

In Sint-Gillis zijn er veel supermarkten en kleine marktjes. Hier verkopen ze vaak groenten en fruit die via 

vrachtvervoer of met het vliegtuig uit Chili, Kenia of Marokko komen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 

anders kan: lokaal en seizoensgebonden.  

We willen we een leegstaand gebouw in Sint-Gillis een nieuwe invulling geven, want die zijn er genoeg, als 

groentenhuis. Het zal eruitzien als een grote serre waar er op elke verdieping  seizoensgroentjes geteeld 

worden, ook op het dak! 

En we maken het extra lokaal want de inwoners kunnen groentjes bestellen van het groentenhuis en deze 

worden dan geleverd met de groentenfiets.  

 

Expert: Corinne van CVU 
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3. Het plantmenu  

 

Tijdens de KinderKlimaatraad leerden we dat de aarde aan het opwarmen is. De grote hoeveelheden 

auto’s, vliegtuigen en fabrieken zorgen voor een grote uitstoot van CO2. Daarnaast zijn er nog andere 

gassen die zorgen voor de opwarming van de aarde. Zo is er ook methaangas, dat onder andere vrijkomt via 

de scheetjes en uitwerpselen (kaka) van koeien. Één goede oplossing zou dus zijn om allemaal wat minder 

vlees te eten.  

We willen dat al de menukaarten van Sint-Gillis worden aangepast. Meer plantmenu’s! 

Twee vleesgerecht worden vervangen door twee plantaardige gerechten. Zodat mensen in onze stad 

sneller hun weg vinden naar plantaardige gerechten, doordat er meer keuze is. 

Expert: Maison Ecohuis 

4. Aarde Advies 
 

Tijdens de KinderKlimaatRaad van Sint-Gillis hebben we geleerd hoe de klimaatverandering juist in elkaar zit. 

En ook dat wij als persoon het tij kunnen keren, door slimme keuzes te maken. Bijvoorbeeld: het licht uitdoen, 

de verwarming op tijd uitdraaien, meer lokaal eten. 

 

Wij hebben zelf wat tips & tricks op een rijtje gezet, om mensen een idee te geven wat zij zelf kunnen doen. 

Deze tips komen op de gemeentewebsite en in een folder die aan elk inwoner van Sint-Gillis wordt gegeven. 

Ook zal deze folder te zien zijn op de reclameborden in de bushokjes, tramhokjes, metrohokjes, duivenhokjes, 

hondenhokjes, … 

 

De kinderklimaatraad wil graag blijven inspireren door zijn eigen pagina op de gemeentewebsite, met tips en 

tricks voor iedereen. Je kan deze bekijken en aanvullen.  

 

Expert: Jos  

 

5. Klimaatweek  
 

Tijdens het KinderKlimaatRaad project hebben we als deelnemer veel bijgeleerd over het klimaat. Over het 

klimaat valt altijd bij te leren, daarom willen we één keer in het jaar een thema klimaat-week organiseren. 

Dit in al de lagere schoolklassen van Sint- Gillis. 

 

Deze week wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met andere organisaties. Het is een 

week vol met spelletjes- en uitdagingen waar je als klas punten mee kunt scoren. Aan het einde van de 
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week, op de allerlaatste dag, krijgen drie winnaars een prijs.  

 

Expert:  

 

 


