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DOE EEN GIFT OP 11.BE
De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De grootste gevolgen
raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn,
en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen.
Dat klimaatonrecht is een gevolg van het oneerlijke systeem. Daarom gaat
11.11.11 voor een systeemverandering: samen schudden we overheden
en bedrijven wakker, financieren we lokale projecten en zorgen we dat
iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan. Samen pakken we
klimaatonrecht aan. Nu het nog kan.
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DOE EEN GIFT OP 11.BE
De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De grootste gevolgen
raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn,
en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen.
Dat klimaatonrecht is een gevolg van het oneerlijke systeem. Daarom gaat
11.11.11 voor een systeemverandering: samen schudden we overheden
en bedrijven wakker, financieren we lokale projecten en zorgen we dat
iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan. Samen pakken we
klimaatonrecht aan. Nu het nog kan.
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DOE EEN GIFT OP 11.BE
De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De grootste gevolgen
raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn,
en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen.
Dat klimaatonrecht is een gevolg van het oneerlijke systeem. Daarom gaat
11.11.11 voor een systeemverandering: samen schudden we overheden
en bedrijven wakker, financieren we lokale projecten en zorgen we dat
iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan. Samen pakken we
klimaatonrecht aan. Nu het nog kan.

KLIMAATONRECHT
RAAST
VERDER

ALLEEN SAMEN
KUNNEN WE
HET STOPPEN

© Ivan Sarenas / Shutterstock

DOE EEN GIFT OP 11.BE
De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De grootste gevolgen
raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn,
en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen.
Dat klimaatonrecht is een gevolg van het oneerlijke systeem. Daarom gaat
11.11.11 voor een systeemverandering: samen schudden we overheden
en bedrijven wakker, financieren we lokale projecten en zorgen we dat
iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan. Samen pakken we
klimaatonrecht aan. Nu het nog kan.

