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Klimaatactivisten bijeen in Zenderen, om te praten over de wereld die in ‘een ongekende crisis’ verkeert. © Reinier van Willigen

Klimaatactivisten bijeen in Zenderen:
‘wereld in ongekende crisis’ 
ZENDEREN - Twintig klimaatactivisten uit Nederland waren twee dagen in Zenderen bijeen om
met elkaar van gedachten te wisselen. 
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Het waren leden van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Deze organisatie houdt tal acties om
het klimaat te beschermen. Woordvoerder Armando van Vlastuin uit Enschede zegt dat er in
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LEES MEER

Zenderen geen acties zijn voorbereid. De tweedaagse bijeenkomst afgelopen weekend stond vooral
in het teken van samenkomst.

Psycholoog

„We hebben met elkaar gesproken over bijvoorbeeld hoe verantwoordelijk we ons voelen voor
datgene wat er met de wereld gebeurt. We hebben in tweetallen en groepen met elkaar gesproken.
Er was ook een psycholoog bij”, zegt Van Vlastuin.

De klimaatactivisten hebben niet alleen gepraat, maar ook nog gesport. Het weekend werd
afgesloten met een kanotocht. Alcohol en drugs waren verboden en er werd veganistisch eten
opgeschept in Zenderen. 

Ongekende crisis

Extinction Rebellion vindt dat de overheid tekortschiet in het beleid om de burgers te beschermen.
Volgens de organisatie bevindt de wereld zich in een ongekende crisis en is er nog maar een paar
jaar om daar iets aan te doen. Er worden daarom acties gevoerd om de regering te dwingen
maatregelen te nemen. „We blokkeren bijvoorbeeld straten. Dat hebben we ook voor het
Rijksmuseum in Amsterdam gedaan. Het doel is mensen te overtuigen dat we niet zo door kunnen
gaan. De koers moet veranderen. Ook hebben we al eens het internationaal Gerechtshof in Den
Haag bezet”, zegt Van Vlastuin.
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