
Stelling 13: 
Vind jij dat het 

meevalt met de 

klimaatverandering?

Statement 13:

Do you think climate 

change isn’t all that bad?

JA YES            

NEE NO

Klimaatverandering 
aanpakken 

Overal op de wereld zijn de gevolgen 
van klimaatverandering merkbaar, zoals 
overstromingen, mislukte oogsten en andere 
natuurrampen. Klimaatverandering houdt niet 
op bij landsgrenzen. Daarom zijn internationale 
samenwerking en afspraken nodig om een 
verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. 
Ook is het belangrijk om geld te reserveren 
voor landen die worden getroff en door 
natuurrampen die door klimaatverandering 
worden veroorzaakt.

Combat climate change

The impact of climate change can be felt all over 
the world. It includes fl ooding, failed harvests 
and other natural disasters. Climate change 
does not respect national borders. That is why 
countries must work together to prevent further 
global warming. It is also important that we put 
money aside to help countries hit by natural 
disasters resulting from climate change.

Het klimaat verandert 

De wereld is te verdelen in gebiedenwaar 

verschillende klimaten heersen. Maar welk 

klimaat je ook tegenkomt, overal verandert 

dat klimaat door de opwarming van de aarde. 

Voor een fl amingo moet het waterniveau 

precies goed zijn: niet te hoog en niet te 

laag. De temperatuurstijging als gevolg van 

klimaatverandering veroorzaakt droogte, 

anderzijds ontstaan er door de stijgende 

zeespiegel overstromingen. Het leefgebied 

van de Chileense fl amingo wordt daardoor 

kleiner.

The climate changes

The world can be divided into regions with 

diff erent climates. However, all climates are 

changing due to global warming. The animals 

here are from four diff erent climate regions. 

The water level has to be just right for a 

fl amingo, not too high and not too low. 

Temperature increases as a result of climate 

change cause drought. At the same time, sea 

level rise causes fl ooding, so the fl amingo’s 

habitat is shrinking.

Actie voor het klimaat!

We verbranden gas, olie en kolen om energie 

te krijgen, maar daardoor komt er veel CO2 vrij 

en verandert het klimaat op aarde. De gevolgen 

voor mens en dier zijn enorm: schade aan 

ecosystemen, hittegolven, overstromingen, 

mislukte oogsten en een toename van tropische 

plagen en ziekten. 

Overal op de wereld werken mensen mee aan 

oplossingen hiervoor, van schoolkinderen tot 

wereldleiders. Het is belangrijk dat iedereen 

weet dat dit probleem speelt, want als veel 

mensen opkomen voor ons milieu moeten 

de politiek en bedrijven wel met oplossingen 

komen.

Action on climate change

We burn oil, gas and coal for energy, but 

this releases large amounts of carbon and is 

changing the earth’s climate. This in turn has a 

huge impact on humans and on animals, causing 

damage to ecosystems, heatwaves, fl ooding, 

failed harvests and an increase in tropical 

plagues and diseases. 

All over the world people are working on 

solutions to this problem, from schoolchildren 

to world leaders. It is important that everyone 

is aware of the problem, because if lots of us 

campaign for the environment, politicians and 

companies will be forced to fi nd a solution.
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