Beste docent,
Wij weten dat professionals in het onderwijs het, elke dag weer, heel druk hebben. Toch willen we je graag over het
volgende informeren. Wij denken dat wat wij hebben gemaakt jouw interesse kan hebben en dat het heel goed past
binnen het schoolcurriculum of andere activiteiten op school.
Waarom?
Wij hebben de korte video “Maak Gehakt van CO2” gemaakt over de grote impact van veeteelt op
klimaatverandering. En over hoe je door minder vlees te eten een substantiële bijdrage kunt leveren aan een betere
planeet.
Dit is geen activistische maar een informatieve video. En wij baseren ons op algemeen onderkende en onderbouwde
feiten. Daarnaast is onze insteek, dat het vooral leuk en makkelijk moet zijn voor kijkers om “mee te kunnen doen”.
Voor wie?
Wij richten ons op jongeren. Zij hebben immers de toekomst en maken hun eigen keuzes.
De video duurt 10 minuten en kan qua stof vertoond worden binnen diverse vakken zoals maatschappijleer, biologie,
aardrijkskunde en economie. Maar in feite is de video op alle jongeren gericht.
Echter, als wij de video onder jongeren op scholen onder de aandacht willen brengen, hebben we jou als docent
nodig.
Maak Gehakt van CO2
In de video interviewen we twee jonge mensen die bewust zijn over klimaatverandering en veeteelt. En we geven op
een toegankelijke wijze informatie over CO2-data in de vorm van animaties.
Op onze Facebookpagina vind je de video, achtergrondinformatie en kan iedereen over dit onderwerp
communiceren:
https://www.facebook.com/CO2Gehakt/videos/547585765809945/
Verder staat de video ook op ons YouTube-kanaal:
https://youtu.be/ZLi2XTz0AWU
En daarbij kun je als je wilt ook een interessant Lespakket gebruiken, gemaakt door WeekZonderVlees:
Basisonderwijs:
https://drive.google.com/drive/folders/1_VNTcWU1CCbxdUriiMllUNDlLFDS4LaD?usp=sharing
Voortgezet onderwijs:
https://drive.google.com/drive/folders/1l0w2_W5c_TKqu9nql5Bqkybv5612MiG0?usp=sharingb
De kern van de video
Klimaatverandering wordt voor een groot deel veroorzaakt door veeteelt. Dit komt niet alleen door de uitstoot van
CO2, maar ook door methaangas. Verder is als gevolg van veevoerproductie sprake van enorm watergebruik,
landgebruik en ontbossing.
Wat levert het op als ik, jij, wij allemaal twee dagen in de week geen vlees eten? Dan besparen we, bijvoorbeeld,
jaarlijks evenveel CO2 als twee miljoen auto’s uitstoten. Of we besparen de uitstoot van 13 miljoen vliegreizen van
Amsterdam naar Sardinië en terug!
Een alternatief is er allang. Met groenten kun je heel veel doen. Dat laten we in deze video zien. Het is makkelijker,
gezonder én goedkoper. Zo makkelijk én leuk is het om aan een betere planeet bij te dragen, als je twee dagen per
week geen vlees eet. Vreemd eigenlijk, dat we dat nog niet doen…
Onze vraag aan jou
Zou je op je school deze video onder de aandacht willen brengen? Door hem in je eigen les te vertonen en door aan
collega’s te vragen dit ook te doen?
Wij hopen dat je mee wilt werken om de impact van veeteelt op de klimaatverandering op een positieve manier
onder de aandacht te brengen.
Met vriendelijke groet van,

Maak Gehakt van CO2

