
Beste raad, 

Ik ben wanhopig. Het klimaat waarschuwt ons nu al voor de hel die gaat komen en we doen 
veel en veel te weinig.  De Amazone, Siberië, Australië staan nu al in brand, overal is droogte 
en overstromingen, verstoorde natuur en bizarre weersomstandigheden. Er zijn nu al 
klimaatvluchtelingen die we laten verdrinken en in kampen laten stikken. Er is nu al 
schaarste en oorlog. En dit is slechts het begin. Waarom is er geen paniek? Zoals Greta 
Thunberg zegt. 
De aarde is nu al 1,3 graad opgewarmd. Lekker warm? ehm…wake up: 3 graden is 
desastreus. 4 graden is een onleefbare aarde. 

Ik heb een wens. Het is een haalbare wens: Nog dit jaar is heel Nederland geïnformeerd over 
de grote stappen die genomen moeten worden en in welke kleinere stappen we dat binnen 
5 jaar gaan faciliteren en realiseren. Ik kan dit echter niet alleen. Ik heb jullie nodig. Ik wil 
een hele grote bijdrage leveren om het Parijs klimaatakkoord te halen. Ik wil echter  nu al de 
grootste stap! Dit jaar nog! 

Ik sloot me aan bij diverse organisaties, waaronder Fridays for future en Extinction rebellion, 
namens wie ik nu dus ook spreek. En ik ging op zoek naar wat de meeste  CO2 veroorzaakt. 
Wat blijkt: Met stip bovenaan staat: het consumeren van dierlijk voedsel. Vlees! 
………………..Vlees eten is nog schadelijker  voor het klimaat dan wat je ook maar kan 
verzinnen.  Gewoon een stukkie vlees eten! Wist u dat? Ik wist het  niet.
Waarom weet vrijwel niemand dit? 
Waarom wordt informatie over deze super goedkope manier niet overal wereldwijd 
gedeeld?
Waarom - weet - Renkum – dit- niet? Waarom informeert u ons niet? 

Er zijn besluiten nodig. Men moet geïnformeerd worden. Ik kan dat niet. U kunt dat wel. Ik 
vraag u dit bovenaan de agenda te zetten en ehm ..VANAVOND nog in gang te zetten? Dat 
zodra er weer samen gegeten kan worden, dat plantaardig eten de standaard is op het 
gemeentehuis. Zou dat kunnen?? Gaat u dat doen aub?

Kijk aub even naar de berekeningen van Urgenda, die ik u stuurde. Waarmee halen we de 
meeste en makkelijkste winst qua co2 reductie? Punt 002, 011 022 EN 053 U ziet 4 zaken die 
te maken hebben met vlees consumptie:. Ziet u de getallen erachter? Zoveel CO2 reductie al 
deze maatregelen zou opleveren. 2 a 3 megaton per jaar!!!  Zo makkelijk! Zo urgent...... 
laten we plantaardig eten
Kijk even naar de tekening die ik voor u tekende. Wellicht wat te dramatisch…maar…een 
deel klopt. Laten we plantaardig eten.

Je hoort vaak argumenten als“ ja maar….. ik vind het zo lekker”, “ja maar… ik kan het niet”, 
ja, maar …. ik moet al zoveel en ik doe toch al heeel goed mijn best, juf?” 
Ik ben juf en ik ken dit soort smoesjes.  Daarom dacht ik ….ik pak de trap van groei erbij: Wat 
denkt de politiek? Oke.. Mijn verzoek is dus: de bevolking informeren over de  geweldig 
positieve  klimaatbijdrage van plantaardig eten. Waarom zouden we dat NIET op zeer korte 
termijn uitvoeren? KAN u het niet? Wilt u niet? ….(ik ben benieuwd welke argumenten u 
daarvoor zou hebben) of…weet u niet hoe? Ik ken wel instanties die u hierbij kunnen helpen, 
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als u daar behoefte aan heeft.  Welke stap op de ladder wilt u doen? Net zoals mijn 
leerlingen als ze een moeilijke taak krijgen.  De Nederlandse overheid schiet tekort in dit 
beleid. De gemeentes zouden hierin het voortouw kunnen nemen. U hoeft niet te wachten 
op de overheid.

Het is zo simpel: gewoon de burgers informeren dat dierlijk eten zo slecht is voor het 
klimaat. De vegan-challenge promoten.  Feiten delen. INFORMEREN via alle kanalen.  
INFORMEREN. EN stappen uitzetten. En daarna natuurlijk: faciliteren. Want de supermarkten 
moeten ook de tijd krijgen om te anticiperen.  VOOR augustus 2021 alle burgers van deze 
gemeente geïnformeerd. VOOR december 2021 (dit jaar dus nog) alle supermarkten en 
restaurants georganiseerd. Het kan. Hoe kan ik u helpen?  

Maar wat in ieder geval ECHT NU MOET: dat er in de raad van Renkum, in het stadhuis, 
standaard plantaardige snacks worden aangeboden. Wie dier wil eten, zal daar naar moeten 
vragen.  Nu is dat omgedraaid en dat lijkt mij bizar: dat IK me moet verantwoorden, omdat ik 
WEL plantaardig eet. Oke… ik stel voor dat u DEZE WEEK nog ff dat seintje geeft aan de 
keuken. Beste keuken,WIJ ETEN VOORTAAN PLANTAARDIG. Want een vega bitterbal smaakt 
ook heerlijk.  Arnhem en Amsterdam zijn al zo wijs om dit doorgevoerd te hebben. Nu 
Renkum nog. Kan ik erop rekenen, dat u MORGEN doorgeeft aan de keuken dat jullie als 
standaard voortaan plantaardig eten serveren?
Kan ik er op rekenen dat we dit “Renkum eet plantaardig” plan nog VOOR APRIL 2021 
gelanceerd hebben?  Fantastisch. Ik dank u. Ik hoor hoe ik of mijn groepen u kunnen 
ondersteunen. 

Ik ben Wanhopig: want we weten de oplossing, maar we voeren m niet uit. We verzinnen 
smoesjes omdat we teveel aan ons comfort hechten. Het lijkt als de1e wereld oorlog: beide 
partijen bleven maar doorgaan met oorlog. Ze wisten hoe te stoppen, maar ze gingen toch 
door. Deze strijd gaat vele malen meer slachtoffers geven. Toch gaan we door met business 
as usual. Er moeten vele enorm radicale stappen worden genomen. Maar we debatteren al 
decennia over mini stapjes.  
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