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’Ik lag wakker van
het ijs dat smelt
op de Noordpool’

Veerle zet zich in voor de toekomst
van de aarde. FOTO STUDIO KASTERMANS/
BEN DEN OUDEN

Veerle uit Soest benoemd tot ambassadeur VN-Werelddoelen

Dromen van een duurzame wereld
Nina Menke

n.menke@hollandmediacombinatie.nl

Soest Q Pienter, welbespraakt en
gewetensvol. Dat is Soester Veerle
(10). Het ministerie van buitenlandse zaken benoemt de tienjarige
Soesterse op 1 juni in het Amsterdamse Nemo Science Museum tot
ambassadeur van de VN-Werelddoelen. Eerder deed Veerle mee aan
de campagne ’17 doelen die je
deelt’. Initiatiefnemer Anne-Marie
Rakhorst vroeg kinderen hun
dromen voor een betere wereld te
delen. Veerle droomt van een duurzame wereld.
Waar kwam het idee vandaan mee
te doen met de landelijke campagne
’17 doelen die je deelt’?
„Mijn vader vond mij een geschikte kandidaat en ik heb iets met
duurzaamheid.”
Wat zou je doen als je de baas van
Nederland was?

advertentie

„Ik zou een paar keer per jaar een
ideeënbus rond laten rijden in
Nederland. Daar stoppen mensen
dan hun plan in voor een schonere
wereld. En dan moet iemand van
de regering iets met een goed idee
doen.”
Wat is je droom voor de toekomst?
„Ik hoop dat mensen nadenken
over wat ze doen. Dat ze beseffen
wat er gebeurt als ze snel de auto
pakken, eten weggooien of lekker
een uur douchen. Ik hoop dat
mensen zich bewust worden van
hun gedrag en wat dat met de
wereld doet.”
Hoe groen leef je zelf?
„Ik douche niet lang, we hebben
zonnepanelen, een elektrische auto
en we gooien nooit eten weg. Zelfs
al is het een héél klein beetje. Dan
stoppen we het in een bakje en
kunnen mijn ouders het meenemen naar hun werk. Of we eten het
de volgende avond.”
Houd je van de natuur? Ben je een

buitenkind?
„Ja, ik speel veel buiten met kinderen uit de buurt. Mijn ouders zeggen ook vaak: ’Ga lekker buiten
spelen.’ In de buurt is een mooie
kastanjeboom. Ik raap soms kastanjes en dan knutsel ik er poppetjes van. Als het warm weer is, gaan
we naar de duinen en gooien we
over met de bal.”
Er zijn zeventien kinderen die een
filmpje maakten over een bepaald
thema dat zij belangrijk vinden.
Van armoede tot gezondheidszorg.
Waarom strijd jij voor een duurzame wereld?
„Mijn vaders werk heeft met duurzaamheid te maken. Wat hij precies
doet, weet ik niet. Hij werkt ook
bij Tony’s Chocolonely. Onze kelder ligt vol chocolade. Maar mijn
ouders voedden mij op met duurzaamheid. We praatten erover. Niet
elke dag hoor. Toen zag ik het
nieuws en ik zag hoe slecht het
gaat met de wereld. Dan ga je doorvragen. Mijn ouders vertelden over
de opwarming van de aarde en dat

ijs op de Noordpool smelt.”
Wat deed het met je toen je dat
hoorde?
„Daar schrok ik wel van. We kunnen al zó veel, maar we blijven
hetzelfde doen. Toen wilde ik iets
doen voor de wereld.”
Je bent tien jaar en je maakt je
zorgen om een wereldprobleem. Je
ligt er zelfs wakker van zei je in je
filmpje. Is dat echt zo?
„Ik lag er wel écht wakker van. Ik
droomde over de Noordpool. Dat
er geen ijs meer was. Maar ik probeer verder een normaal leven te
leiden. Niet alleen het meisje van
duurzaamheid te zijn. Met klasgenoten en vriendinnen praat ik er
ook niet over.”
En wat doe je ’normaal’?
„Ik dans graag op popmuziek. We
hebben goede speakers in de woonkamer. Word ik vrolijk van. Ik
spring graag op de trampoline en
ik hockey.”

Krijg je les op school over duurzaamheid?
„Nee. Ik zit wel in de kinderraad
op school en daar probeer ik wel
wat te veranderen. Ik zou wel
spaarlampen willen in de toiletten
en zorgen dat we niet te veel water
gebruiken. Zou wel mooi zijn als
we vanaf de kleuterklas al les zouden krijgen over duurzaamheid.”
Wat is je lievelingsvak op school?
„Geschiedenis. Dan kun je zien hoe
we vooruit zijn gegaan. En aardrijkskunde, want dat is leerzaam.
Rekenen vind ik uitdagend. Klasgenoten zeggen altijd: ’Rekenen,
nee níets voor mij.’ Vooral breuken
zijn leuk.”
Wat wil je later voor werk doen?
„Vroeger wilde ik uitvinder worden. Nu weet ik het niet meer. Ik
wil iets voor mensen of de aarde
doen, denk ik.”
Meer weten over de VN-Werelddoelen? Kijk op: http://www.17doelendiejedeelt.nl/

