
GEZOCHT: klimaatbewuste jongeren (M/V)  
 

Ben jij klimaatbewust, ga je naar de kerk en ben je er klaar voor? 
Sluit je dan aan bij het project Jongeren geloven in Duurzaamheid!  

Samen met andere jongeren volg je een professioneel trainingsprogramma, waarmee jij in 
jouw kerk aan de slag gaat: je helpt het energieverbruik in jouw kerk te verminderen en 
inspireert gemeenteleden thuis hetzelfde te doen. Daarnaast ontmoet je diverse 
klimaatexperts en jongeren uit ontwikkelingslanden die ook met dit thema bezig zijn. Dit 
project is een initiatief van Kerk in Actie en wordt uitgevoerd door de jongerenprogramma’s 
Togetthere en JOP. 

 
Ben jij …  
 tussen de 17-35 jaar oud? 
 bewust bezig met duurzaamheid en wil je gelijk concreet aan de slag?  
 bereid om van eind oktober 2012 tot en met maart 2013 enkele uren per week te 

investeren in jouw kerk en gemeenteleden? 
 aanwezig en actief betrokken op alle trainingsdata?  

Dan zoeken we jou! 
 
Jij krijgt … 
 kennis over klimaat, duurzaamheid, fair trade, energiegebruik en concrete handvatten om 

zelf iets te betekenen voor een duurzame samenleving. 
 Training/coaching en praktische ondersteuning van ervaren trainers/coaches. 
 een nieuwe impuls in je persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van 

projectmanagement, effectief samenwerken en communiceren. 
 een mogelijkheid om direct je handen uit de mouwen te steken voor een betere wereld. 

 

Programma 
Kerken zijn vaak grootverbruikers van energie, omdat kerkgebouwen lastig te verwarmen en 
te isoleren zijn. Maar uit energiemetingen blijkt dat een energiebesparing van 20-30% voor 
de meeste gebouwen heel goed haalbaar is. Dat betekent een lagere rekening en goed 
nieuws voor het milieu! 

Vijf maanden lang ben jij klimaatambassadeur in jouw kerk en draag je onder andere bij aan 
die lagere energierekening, eerlijke boodschappen, bewust papiergebruik en afvalscheiding. 
Daarnaast inspireer je gemeenteleden tot het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. 
Hoe ziet dit er precies uit? Dat bepaal jij in overleg met je gemeente. Genoeg ruimte voor 
creativiteit en eigen ideeën! 

 

Trainingsbijeenkomsten 
oktober 2012 - startweekend: kennismaking, training, inspiratie en opstellen projectplan.  

januari 2013 - check-in weekend: voortgang en nieuwe energie 

maart 2013 - slotdag : presentatie resultaten en feestelijke afsluiting 

 

Meer informatie en aanmelding 
www.togetthere.nl of Ruth Haakman:  06-50622017 - ruth.haakman@togetthere.nl 


