
CURSUS KLIMAAT & GIDSEN
DINSDAGNAMIDDAG - NOVEMBER 2017 TEM JANUARI 2018

Zingem

Wereldwijd merken we nu al belangrijke verschuivingen in de natuur 
ten gevolge van klimaatverandering. Niet alleen fauna en flora, maar 
ook de mens ondervinden effecten van een veranderend klimaat.

Zowel om de klimaatverandering terug te dringen als om ons aan te passen, 
ondernemen we samen stappen. Deze cursus helpt je op weg om klimaatambassadeur 
te worden. Door zelf meer inzicht te verwerven in klimaat(verandering) en het brede 
publiek mee te informeren en te motiveren tot concrete klimaatacties, kan jij een 
belangrijke bijdrage leveren.
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PROGRAMMA 
In zes interactieve lessen en twee excursies maken we je wegwijs in de thema’s 
klimaat en klimaatverandering. Je krijgt tips om als klimaatambassadeur anderen 
te inspireren en tijdens de stagewandeling met enkele medecursisten kan je al een 
eerste keer zelf aan de slag.

Hoe en wat van Klimaat? • 21 nov - Jens Verwaerde, Natuurpunt CVN 
Hoe zit het nu met al die verhalen over klimaatverandering? Wat is het verschil tussen 
weer en klimaat en wat is nu precies het broeikaseffect? Deze inleidende les geeft je 
al een antwoord op de meest prangende vragen over klimaat en klimaatverandering.

Hoe breng je het verhaal van klimaatverandering? • 28 nov - Steven Vromman,  

Low Impactman 

Samen met Steven Vromman ga je zelf aan de slag en leer je de knepen 
van het ‘Klimaatvak’. Niet iedereen luistert met open geest naar klimaat en 
klimaatverandering. Hoe pak je dat dan best aan? Welke psychologische verandering 
kan je teweeg brengen? Hoe draag je als klimaatambassadeur het klimaatverhaal 
verder uit? De Low Impactman geeft je tips en tricks tijdens zijn nieuwste eco-comedy 
‘Stop met klagen’.  

Gevolgen voor fauna, flora en de mens • 5 dec - Melina Kyametis, Natuurpunt CVN 
We zochten voorbeelden in de natuur waar je aan kan merken dat ook planten en 
dieren zich proberen aan te passen aan het klimaat. Sommige soorten slagen hier in 
en gaan vlot op reis naar warmere of koudere oorden, andere soorten wellicht niet. 
En ook wij ondervinden de klimaatverandering aan den lijve. We moeten op zoek 
naar andere landbouwmethoden, worstelen met verdroging en verzilting en ook de 
volksgezondheid wordt uitgedaagd. Waar ga je best in de toekomst op vakantie en 
komt er nog een Elfstedentocht? We proberen je wat richtingwijzers te geven.

Aanpassing en vermindering • 12 dec - Melina Kyametis, Natuurpunt CVN 
Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beperken om onder de globale 
opwarming van 2°C te blijven? Wat vertelt ons het internationaal beleid en wat 
gebeurde er in de laatste klimaattop? We spitsen ons toe op het belang van 
klimaatbuffers, op ruimte voor water en allerhande aanpassingen. Bovenal gaan we 
ook na wat we zelf kunnen doen.

Inspiratieles: klimaatverandering in de praktijk • 19 dec - Melina Kyametis, 

Natuurpunt CVN 
Welke lokale initiatieven bestaan er momenteel en wat kan je als individu of in groep 



doen? Wat is een klimatariër en hoe word je er één? Van soepgroenten redden 
over auto- en voedselrestjes delen tot het rondbrengen van pakjes door een 
klimaatkoerier en het organiseren van een heus Wereldfeest met boodschap. We 
stippelen samen een persoonlijk traject uit met concrete klimaatacties. Enkele lokale 
klimaatpioniers zorgen alvast voor inspiratie!

Klimaatverandering in het Zuiden • 9 jan - Lien Vandamme, 11.11.11. 
Klimaatverandering is nu al een realiteit voor het Zuiden. Ontwikkelingslanden, die 
het minst hebben bijgedragen aan het probleem, lijden onder langdurige droogte, 
overstromingen en andere natuurrampen die soms leiden tot conflicten en  
migratiestromen. In deze sessie gaan we dieper in op klimaatrechtvaardigheid en de 
klimaatuitdagingen van het Zuiden. Ook bekijken we welke oplossingen we als individu 
kunnen bieden.

Wandeling met klimaatproevertjes • 16 jan - Joke Flour, Natuurpunt CVN 
Je maakt kennis met verschillende mogelijkheden om zelf een klimaatactiviteit 
vorm te geven. Tijdens de wandeling brengen we actuele verhalen over klimaat en 
klimaatverandering, waarbij het proeven van lokale en eerlijke producten centraal 
staat. Verhalen van hier en van het Zuiden loodsen ons langs rijstvelden, graanakkers, 
stille wateren, bloemrijke graslanden tot in het Afrikaanse regenwoud. 

Stagewandeling voor en door de klimaatcursisten • 23 jan - Melina Kyametis, 
Natuurpunt CVN
Samen met de andere klimaatcursisten boks je een boeiende klimaatwandeling in 
mekaar, waarbij actuele verhalen over klimaat en klimaatverandering uitgebreid aan 
bod komen. Na de wandeling volgt een kort feedbackmoment met de hele groep.

© Patrick Hattori



PRAKTISCH 
De lessen vinden plaats op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 
16u30 in het gemeentehuis van Zingem, Alfred Amelotstraat 53, 
9750 Zingem. 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven kan via www.cvn.natuurpunt.be, het inschrijvingsgeld 
bedraagt €48,-.  

CONTACT 
Natuurpunt CVN - Melina Kyametis  
 015 85 82 90 of melina.kyametis@cvn.natuurpunt.be 

PARTNERS 
Deze cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt CVN met 
de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
gemeente Zingem en met medewerking van 11.11.11, Steven 
Vromman, Natuurpunt Zingem, Bosgidsen ‘t Aelmoes en 
Milieufront Omer Wattez. 

V.U. Pieter Vanderick, Natuurpunt CVN, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen


