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Katrina is blij. Ze gaat
dit jaar op vakantie bij
haar grootouders, Anna
en Mark. Zij wonen in een
mooi, klein huisje op het
platteland.
En Katrina houdt van
het platteland, het is
heel anders dan de stad!
Bovendien hebben ze een
grote tuin waarin ze graag
wandelt om te kijken en te
luisteren naar de natuur.
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De zon schijnt vandaag en het lijkt
een schitterende dag te worden. Op
het programma: grootvader helpen
in de boomgaard. Katrina vindt dit
een PERFECT plan! Ze is dol op fruit
plukken, het zachtjes neerleggen
in de mand … en af en toe van de
gelegenheid gebruik maken om er
eentje te eten: het is zo lekker!

Katrina en haar grootouders beginnen met de oogst van de kersen.
Ze doen dit samen: dit maakt het plukken gemakkelijker en ook…
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Grootvader is heel blij:
het was tijd om eraan te beginnen, want de bomen zitten vol kleine,
rode, zoete bessen waar sommige vogels dol op zijn.
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Over vogels gesproken, sinds
enkele minuten zit er een
reisduif op de omheining
achterin de tuin. Katrina
bekijkt de duif aandachtig en
ze merkt dat er iets aan zijn
poot hangt. Het kleine meisje
gaat nieuwsgierig dichterbij
om beter te kunnen zien.
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Een stukje papier is rond de poot van de vogel gerold. Katrina beeldt zich al in dat ze een
bericht van een geheim agent of een spion heeft ontdekt. Trots op haar ontdekking maakt ze
voorzichtig het papier los en ontdekt ze de boodschap die erop staat.
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Het bericht komt van
een jongen die Demba
heet. Hij legt uit dat
hij met zijn gezin op
het platteland woont.
Zijn ouders verbouwen
gewassen en kweken
vee om het gezin te
voeden, zoals iedereen
in de buurt. Demba
houdt van het leven op
het platteland, maar
zijn ouders hebben hem
verteld dat ze hun huis
zullen moeten verlaten
om in de stad te gaan
leven. Sinds enkele jaren
is het klimaat immers
ontregeld.
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Er zijn lange periodes van droogte, de gewassen groeien niet meer en er is geen water meer om
het vee te laten drinken. Op andere tijdstippen zijn er overvloedige regens. Dit alles veroorzaakt
veel schade op de velden, en soms ook aan de huizen. Zijn ouders hebben hem verteld dat de
klimaatverandering dit veroorzaakt. Demba zegt dat hij niet weet wat juist de oorzaak is van de
klimaatverandering, maar dat hij graag zou willen dat we hem helpen om dit te stoppen zodat zijn
gezin en hij opnieuw goed kunnen leven op hun boerderij, en niet in de stad moeten gaan wonen.
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Wat een verhaal!
Katrina heeft moeite
om te geloven dat
een jongen van
haar leeftijd zijn
huis moet verlaten
en zijn leven moet
veranderen omwille
van het weer. Ze
begrijpt niet alles,
en dit verhaal blijft
in haar hoofd tollen
wanneer ze opnieuw
kersen gaat plukken.
Haar grootouders
zien overigens dat
er iets is dat Katrina
bezighoudt sinds
ze die duif is gaan
bekijken.
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Katrina toont het bericht dat
ze ontdekt heeft aan haar
grootouders en vraagt
hun of het waar is dat
het klimaat verandert,
en hoe dat komt.
Haar grootmoeder
legt haar uit dat
het jammer genoeg
waar is.
- Ik heb veel gelezen
over dit onderwerp
in boeken en op
internet: de aarde
wordt warmer omdat
we veel broeikasgassen
uitstoten, veel meer dan
vroeger, wanneer ik kind was.
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Daardoor warmt de aarde op. Gletsjers smelten en de zeespiegel stijgt. Dat is een probleem voor
mensen die dicht bij de zee wonen. En bovendien, daar staan we niet noodzakelijk bij stil, maar
wanneer de zee niet langer dezelfde temperatuur heeft, dan zal dit ook de zeestromingen en de
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windrichting verstoren. Uiteindelijk is het klimaat van de hele planeet aan het veranderen. Er zijn
periodes van overvloedige regen en van droogte. De natuur, dat is immers een delicaat evenwicht.
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In landen waar een groot deel van de mensen van landbouw leven, zoals in Afrika,
zijn de gevolgen van klimaatverandering verschrikkelijk: de velden leveren niet langer
voldoende voedsel, en de mensen kunnen er niet meer overleven. Ze kunnen daar niet
langer blijven wonen en moeten vluchten naar een andere plek. Maar waar naartoe?
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- En jij, ken je die mensen?
- Neen, maar zelfs als ik ze nooit heb ontmoet, zijn ze allemaal, net zoals jij, heel belangrijk.
Weet je, het is niet omdat je ze kent dat ze belangrijk zijn. Het is omdat het mensen zijn en
omdat ze het recht hebben, net zoals wij, om te genieten van een goede levenskwaliteit.

- En bij ons? Ik zie die klimaatverandering niet …
- Nochtans verandert het bij ons ook, weet je.
Ik herinner me bijvoorbeeld dat toen ik klein was,
er meer sneeuw was in de winter dan nu. En sneeuw dient
niet alleen om te skiën: de sneeuw is ook belangrijk
voor de watervoorraden, want wanneer sneeuw smelt,
dringt water in de bodem en vloeit het naar de rivieren.

In de zomer is het omgekeerd:
het is warmer dan vroeger, de
gewassen groeien minder goed, en
er zijn meer en meer branden.
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De grootmoeder van Katrina legt haar uit dat er ook meer
en meer onopvallende veranderingen zijn die je minder
gemakkelijk opmerkt. In ons land duiken bijvoorbeeld nieuwe
soorten insecten op die voordien enkel in andere landen
leefden, en bepaalde planten hebben het moeilijk om zich aan
te passen aan deze veranderingen. Als gevolg van dit alles
veranderen het landschap en de natuur beetje bij beetje.

- En als we die broeikasgassen stoppen,

Et si on arrête les gaz à effet de serre, alors, tout
wordt alles dan weer zoals vroeger?
redeviendra comme avant?
- Dat is niet zo eenvoudig. De broeikasgassen zijn
Ce n’est pas si simple. Les gaz à effet de serre, ils sont
overal.
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Zie je, grootvader
neemt zijn fiets om
boodschappen te doen
bij de kruidenier in
het dorp. Dit is al een
begin, maar het is lang
niet genoeg! Daarom
bijvoorbeeld, wanneer
we boodschappen
doen, proberen we
producten te kopen
die van bij ons
komen, van kleine,
lokale producenten,
om de uitstoot van
broeikasgassen door
transport te beperken.
We letten er
ook op om geen
plastiekzakken te
nemen in de winkel,
om te veel verpakking
te vermijden, enz.
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We merken het niet, maar plastiek maken zorgt voor veel
broeikasgassen en het is soms moeilijk om plastiek te
recycleren. Elke keer dat we nieuwe dingen, nieuwe kleren,
enz. kopen, zorgen we voor vervuiling en dragen we bij aan
het veranderen van het klimaat. Een klein beetje maar, dat is
waar, maar toch. Dit geldt ook wederzijds: elk klein gebaar
telt.
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Nu ze geconfronteerd wordt met dit
nieuws, is Katrina een beetje triestig,
maar ook heel boos: ze vindt dit
niet rechtvaardig, en nog minder
voor Demba. Ze zou willen dat er
verandering komt. Daarvoor niets
beters dan zelf beginnen met kleine
daden in het dagelijkse leven: ze
heeft zelf de macht om te beginnen
met de dingen te veranderen.

Wanneer Katrina terugkeert uit
vakantie, heeft ze veel ideeën over
wat ze kan doen om de uitstoot van
broeikasgassen door het gezin te
verminderen, om klimaatverandering
te vermijden en de aarde in goede
staat te laten voor haar en de
volgende generaties. Ze gaan een
moestuin aanleggen achterin de
tuin, hun gebruik van elektriciteit
verminderen, minder vaak de auto
nemen en de auto delen met anderen,
goed nadenken over wat ze kopen,
enz. Ze gaan zelfs enkele fruitbomen
planten, zoals haar grootouders!
Katrina kijkt er al naar uit om ze
te zien groeien, ook al weet ze dat
het een tijdje zal duren voor ze de
vruchten hiervan zal kunnen proeven.
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Het is zomer! Katrina is op vakantie bij haar grootouders. Ze maakt
zich klaar om fruit te plukken. Maar een reisduif brengt haar een
vreemde boodschap die haar kijk op de wereld zal veranderen…
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