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Kind van de Toekomst, 

 
we keken de andere kant op 

we wezen naar neoliberalisme,  
kapitalisme,  

consumentisme,  
maar we wisten ook dat wij er aan meededen 

 
vroeger heerste de gedachte dat je als individu het verschil kon maken 

door je afval te scheiden, vlees te laten staan… 
we hebben veel gedaan, dachten we 

het probleem vergde alleen nóg meer 
 

we hebben niet genoeg, niet op tijd geïnvesteerd in onze toekomst 
jullie toekomst 

en de politiek keek de andere kant op 
“sorry dat we het verkloot hebben” 

 
Kind van de Toekomst, 

wat onze generaties verbindt, is een gedeelde verantwoordelijkheid 
wat onze generaties verbindt, is hoop 

 
hoop op verandering 
hoop op verbetering 

een mensheid worden die  
goed is voor de aarde en de mensen om hen heen 

 
Kind van de Toekomst,  

wij hopen dat de wereld waarin jij leeft beter is geworden 
dan het zou zijn 

maar hoe komen we daar? 
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niet alleen hoop, maar daadkracht is nodig 
 

we moeten de waarde van de natuur weer erkennen 
het grotere geheel respecteren en niet meer nemen dan we nodig hebben  

niet meer dan de aarde ons kan bieden 
we moeten af van de consumptieverslaving die ons leven beheerst 

 
we creëren vernieuwing 

geven het stokje over aan de nieuwe generaties en kijken over grenzen heen 
verder kijken - in het heden en de toekomst 

we zullen bedrijven en de politiek laten weten dat wij het anders willen 
dat het anders moet 

 
in de tussentijd blijven we leren van elkaar,  

blijven we omkijken naar elkaar,  
en zetten we ons samen in voor wat wij belangrijk vinden 

 
Kind van de Toekomst, 

 
houd hoop en leer van ons 

dan blijven wij dat ook doen  
en geven wij de aarde, met alles wat er leeft, 

 een rechtvaardige toekomst  
vol met 

 
gelijkwaardigheid 

respect 
en medemenselijkheid 

 
 
Deze Brief voor de Toekomst is gemaakt door de deelnemers en het publiek van het Groene Generatiegesprek, een 
evenement dat op 30 september 2022 werd georganiseerd door Bureau Wijland en Kleurrijk Groen in het kader van 
democratiefestival Grondfest 2022 te Nijmegen. Twee generaties gingen (25-min en 65-plus) in gesprek over de 
genomen, niet genomen en te nemen verantwoordelijkheden voor het klimaat. Samen met het publiek hebben zij 
de inhoud voor deze brief samengesteld. Dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng in het gesprek. Dank aan 
Amita Jansen, Grondfest, Netwerk Kleurrijk Groen en Molenstraatkerk Nijmegen. 


