
VISIE OP DE TOEKOMST: EEN UITDAGING
Het verleden is geschreven, maar de toekomst hebben we in handen.
Het klimaat warmt op, de biodiversiteit is in vrije val, we zien de opkomst van nieuwe virussen die onze 
gewoontes veranderen, overal op de planeet ... En als dit stopzetten van onze manier van leven ons de 
mogelijkheid gaf om te bepalen wat we werkelijk willen voor de rest van het menselijke avontuur?

We stellen voor om, na de ontdekking van het Living Planet Report en zijn conclusies, je in te beelden hoe de 
wereld van morgen er zal uitzien. Ga jij de uitdaging aan?

De uitdaging is simpel : deel je visie voor een toekomst waar het 
evenwicht tussen mens en natuur wordt hersteld.

Schrijf een tekst en 
draag bij met je eigen 

woorden, op jouw manier 
om de biodiversiteit te 

beschermen!

Bekijk de video 
“Visie op de 

toekomst” om 
inspiratie te vinden.

5. Om ritme te geven, zoek woorden die beginnen met 
hetzelfde geluid, die eindigen in rijmpjes of die stukjes zinnen 
herhalen, of die een refrein creëren.

1. Wat zijn de dingen in onze manier van leven die je 
vandaag revolteren, die je verdrietig maken ? Waar zou je 
verandering willen in zien en hoe geraken we daar ?

4. Begin met een woord, bijvoorbeeld “Biodiversiteit” en 
vraag jezelf af waar het voor staat? Als het een dier was, wat 
zou het dan zijn voor jou ? Wat als het een kleur moest zijn? 
Een geur ? Een geluid ? Muziek? Enzovoort...

2. Hoe zou je je voelen in een wereld 
waarin mensen in harmonie met de 
natuur zouden kunnen leven ? 

3. Wie zou volgens jou in actie moeten komen 
om zo’n toekomst mogelijk te maken ? Hoe kan 
jij bijdragen om dit te bereiken ? 
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Herlees 
regelmatig je 
tekst luidop!  

Hier zijn een paar 
ideeën om je te 

helpen nadenken 
over je visie op de 

toekomst. 

Het doel van deze 
vragen is afbeeldingen 
en woorden naar buiten 

brengen om te vermijden 
dat je voor een leeg blad 

zou zitten. 
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