
DATUM

12 oktober 2019

Locatie

Westergas Amsterdam

 Klimaatfestival voor 

en door jongeren



De toekomst kleurt groen!

We Are Tomorrow. Wij zijn de toekomst. Maar wat voor een 

toekomst? We staan voor een van de grootste uitdagingen 

van onze tijd. We zullen onze samenleving, economie en 

levens opnieuw moeten inrichten om de balans tussen 

mens en aarde te herstellen. Dat betekent op een nieuwe 

manier eten, wonen, werken, reizen en leren. Het creëren 

van een wereld die niet alleen jou en mij gelukkig maakt, 

maar ook onze toekomstige kinderen en kleinkinderen 

alle kansen geeft.

Hoe we daar komen? Samen met 70 jongerenorganisaties 

schreven wij onze toekomstvisie op in de Jonge Klimaatagen-

da. Dit document laat zien hoe het volgens onze generatie 

anders kan. Zo werken we aan een brede beweging waarin 

jongeren de kans krijgen om hun stem te laten horen. Dit 

maakt ons tot ambassadeurs van een duurzame toekomst. 

Vol verwachting en hoop.

Vandaag nemen we op ons festival een kijkje in die toe-

komst. Zo kun je een voorproefje nemen van de gerechten 

van 2050, scoor je een ‘nieuwe’ tweedehands ‘oud’fit en 

ontdek je hoe veelbelovend reizen in de toekomst is! Inspi-
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rerende sprekers delen met ons hoe zij impact maken en we 

spreken met politici over de rol die jongeren kunnen spelen 

in politiek en klimaatbeleid. Samen met minister Kaag 

lanceren we ons Global Partnership. Hierdoor werken 

jongerenorganisaties in 10 landen wereldwijd aan hun 

duurzame wereld! Tot slot sluiten we de dag dansend af 

met onze DJ’s.

Wij willen alle jongeren(organisaties), vrijwilligers en 

sponsors bedanken die We Are Tomorrow mogelijk hebben 

gemaakt. Jullie drive, creativiteit en doorzettingsvermogen 

maakt dit festival uniek. Geniet van deze bijzonder dag. 

Samen zetten we de stap naar een groene toekomst!

Namens de volledige Jonge Klimaatbeweging,

Maarten Labots
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Mindervaliden

Het festival is toegankelijk voor mindervaliden. De zitplaat-

sen zijn beperkt, maar zijn er wel. Bij de inhoudelijke sessies 

zijn er zitplaatsen. Spreek gerust een van onze vrijwilligers 

aan als je een vraag hebt!

 

Informatiepunt

Bij de ingang van de Zuiveringshal (gele gebouw op de plat-

tegrond) vind je de informatiebalie. 

Lost and found

Alle gevonden voorwerpen kunnen naar de infostand

gebracht worden.

Eten en drinken

Je kunt vegetarische en vegan maaltijden scoren bij de 

verschillende foodtrucks op het festival.

BETALEN

Op het festival is het alleen 

mogelijk om te pinnen.

Algemene
informatie
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WE ARE TMRW goes global 

met minister Kaag

Kom langs bij de lancering van ons internationale part-

nership en ga de dialoog aan met minister Kaag. 

Onze missie: overal ter wereld worden jongeren 

betrokken bij het maken van ambitieus klimaatbeleid!

Eerste Hulp Bij 

Klimaatverandering

„Pas op! Dit verhaal kan een onverwacht positief effect 

hebben!” EHBO meets EHBK. Anabella Meijer praat je 

door je persoonlijke klimaattransitie heen.

Cas van Kleef 

Steeds meer jongeren willen zich inzetten tegen de 
klimaatcrisis en tegelijkertijd voelen we ons als individu 
vaak machteloos tegenover zo’n groot probleem. Wat te 
doen? Cas van Kleef, campagneleider van Greenpeace 
deelt met ons de grootste misverstanden en nieuwste 
inzichten uit de klimaatstrijd. 

1

2

3

Stage
Heroes
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Wees jezelf en red de wereld 

We weten best dat het beter zou zijn om duurzamere 

keuzes te maken, maar waarom dóen we dat dan niet 

altijd? Omdat deze samenleving ons boven alles wil 

laten voelen dat we niet goed genoeg zijn, en onze 

identiteit zó vercommercialiseert, dat groen leven bijna 

onmogelijk wordt. Kom met sustainable lifestyle expert 

Marieke Eyskoot (‘Dit is een goede gids’) in opstand 

tegen de taboes, stigma’s en regels die bepalen dat we 

niet mogen zijn wie we zijn, en red jezelf en de wereld.

WE ARE TMRW presents: 

Jonge Klimaatagenda 2.0

Zorg dat je aanwezig bent bij de lancering van de Jon-

ge Klimaatagenda 2.0, de visie van 70+ jongerenorga-

nisaties en hun achterban op een duurzame toekomst 

in 2050. Wij bieden de JKA 2.0 aan Kamerleden aan en 

Tim Hofman zorgt dat de politici er niet met een ‘ik ga 

het meenemen’ vanaf komen.

4
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Start een revolutie 

(op jouw school)!
Onderwijs

Elk schooldak een zonnedak? Schooldakrevolutie ont-

ketent een revolutie met duurzame energie op iedere 

school. Ontdek hoe je zelf een business case bouwt en 

jouw directeur/huisbaas/werkgever overtuigt! 

Design the Future!
Wonen

Er zit een Boyan Slat in ons allemaal. Studenten van 

de ontwerpwedstrijd SMARTCirculair laten hun meest 

CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en 

circulaire ontwerp zien.

Mode van Morgen (of gisteren)
Wonen

Project CeCe verzamelt duurzame (tweede-

hands) mode bij elkaar op één website. 

Ontdek dat eerlijke en bewuste kleding heel 

erg fashionable én betaalbaar is.

B.i.O.d.I.v.E.r.S
Algemeen

Maxime & Tom van IUCN-NL en de Natuur-

verdubbelaars over de kracht van bloeiende 

biodiversiteit zien voor de wereld van 2050. 

Én vertellen hoe jij kunt bijdragen!

1 3
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Onderneem het lekker zelf
Werken

Je eigen duurzame onderneming beginnen. 

Starters4Communities zet met 

jou de eerste stap.

Lees mij de les
Onderwijs

Studenten voor Morgen nemen je mee naar het on-

derwijs van de toekomst. Welke rol speelt duurzaam-

heid volgens jou binnen en buiten het klaslokaal?

Doe mij maar gezond (ook in 2050)
Voeding

Wat doet klimaatverandering met jouw gezondheid? 

De geneeskundestudenten van IFMSA-NL leggen 

verbanden tussen klimaat, voeding en je 

(mentale) gesteldheid.

Portefeuille Duurzaamheid
Werken

Elke euro heeft ook een stem. Wat als bankiers 

jouw geld altijd duurzaam zouden investeren? 

We praten erover met ASN Bank, Achmea, 

ABN Amro en Rabobank.
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Young Professionals over 

duurzame mobiliteit
Mobiliteit

KEK vormt een denktank voor nieuwe zienswijzen en de 

verbinding tussen het Klimaatakkoord en onze generatie. 

Zo werken ze aan de klimaatvraagstukken van morgen en 

gaan ze vandaag met jou in gesprek over duurzaam reizen.

Hoe jonger hoe wijzer
algemeen

Youth for Climate laat zien dat juist jongeren heel 

goede ideeën hebben over de wereld van morgen. 

Om die ideeën te realiseren maken ze op het festival 

deals met hoge piefen uit bedrijfsleven en politiek. 

Klinkt spannend toch?

Paper on the Rocks
Wonen

Steen, papier... notitieboekje! Een zero waste papier-

industrie is binnen handbereik, op naar de volgende 

bladzijde in stationery-geschiedenis!

#hoeduurzaamreisjij
Mobiliteit

Ben jij vaak onderweg voor school, je werk of vakantie? 

AIESEC laat je zien welke duurzame reisopties er zijn 

en vooral ook hoe jij straks je vrienden overhaalt om 

ook de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. 
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Floating Farm
Voeding

Een boerderij midden in Rotterdam? Floating Farm 

doet het. Gezond en duurzaam voedsel, geproduceerd 

voor de mensen in de stad. De visie van Floating Farm 

staat als een paal boven water! 

KlimaatPsychologie 
Algemeen

Bij de volgende familie verjaardag niet meer in een 

doodsaaie kring maar een goed gesprek over het 

klimaat? Klimaatgesprekken x Ruben Jacobs helpen 

je om zelf makkelijker klimaatvriendelijke keuzes te 

maken en je vrienden en familie daarbij te betrekken. 

Slow food = good food
Voeding

Doe de Food Quiz van Slow Food Youth Network! 

Ontdek wat jij al weet van de toekomst van ons 

voedselsysteem en wat er nog valt te leren over 

Slow Food. 
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Reis mee met Rover Jong
Mobiliteit

Niet staan in het OV, snellere wifi, stopcontact in de 

trein en meer internationale treinen? Rover Jong fixt 

het voor je. Ga in deze sessie met ze in gesprek over 

duurzaam internationaal reizen en ontdek welke 

mogelijkheden er zijn!
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Ga (voor even) in de politiek

Bas van Weegberg
Werken

Ga de dialoog aan met Bas van Weegberg, voorzitter 

van JongFNV, over hoe de transitie naar het werken 

van de toekomst eruit ziet. Hoe geven we invulling aan 

duurzame omscholing? Kan welzijn hand in hand gaan 

met welvaart? Dit en meer in deze interactieve sessie!

Ga (voor even) in de politiek

Jan van der Meer
Wonen

Ga het gesprek aan met Jan van der Meer, Gedepu-

teerde van de Provincie Gelderland, en kom erachter 

wat momenteel speelt in de praktijk. Waar kunnen wij 

als jongeren aan bijdragen en hoe kunnen we samen 

innovatieve oplossingen mogelijk maken?

Ga (voor even) in de politiek

Marcel Beukeboom
Voeding

Ga met Marcel Beukeboom, Klimaatgezant voor 

het Koninkrijk der Nederlanden, in gesprek over de 

voedselvoorziening van de toekomst! Bedenk samen 

met anderen wat jongeren kunnen doen om beleid te 

beïnvloeden, bewustzijn te vergroten en verbeteringen 

mogelijk te maken.
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GIF photobooth

Neem een leuk digitaal aandenken mee naar huis. 

Maak met je vrienden een coole GIF! 

JKA game

Jij wil niet dat onze aarde naar de klote gaat, maar dat 

blijkt zo makkelijk nog niet. Tijdens de JKA game loop je 

tegen verschillende uitdagingen (en gelukkig ook wat 

meevallers) aan die je in real life ook tegen zou kunnen 

komen. Ben jij de held waar Moeder Aarde al zo lang 

op wacht, of steek je je kop in het zand en breng je de 

aarde in gevaar? Speel de game en vind het uit!

1

2

Klimaatakkoord triviant

Scoor jij als eerste alle pizzapunten? Test je kennis 

over het klimaatakkoord in deze special edition Triviant 

game. Daag je vrienden uit!

3

Time for 
Action

T ime for action



Duurzaam kieskompas

Al jaren wordt ons verteld dat als we het echt willen, 

we de wereld kunnen veranderen. Maar hoe dan?! Or-

ganisatie Surebuthow helpt jou met de zoektocht naar 

antwoorden met een duurzaam kieskompas. Door het 

beantwoorden van een aantal vragen vind je een duur-

zame/klimaat/eco-organisatie die bij jou past, en kun je 

direct meehelpen aan een betere wereld!

4

Kledingruil en -reparatie

De net-niet passende trui die al maanden in de kast 

hangt. Dat leuke jurkje dat je toch niet durft te dragen. 

De lievelingsbroek waar na al die jaren een scheur in 

zit. Geef je kleding een tweede kans en kom ze ruilen 

of fixen in de kledinghoek! 

Sustainable sorry

Doe je zo je best voor een duurzame levensstijl, 

maar gaat het toch soms nog mis. We zijn allemaal 

mensen en kunnen niet (altijd) leven als heiligen. 

Kom daarom biechten bij de #sustainablesorry hoek. 

5
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7 Duurzaam Reisbureau

#ikreisanders ging viral afgelopen jaar. Maar hoe 
doe je dat, anders reizen? Check in bij ons duurzame 
reisbureau Greentickets waar je geholpen wordt om

leuke alternatieven te vinden voor jouw favo reis. 
Wie weet zit jij volgende zomer in de Transsiberië-
Express of fiets je naar Griekenland!

T ime for actionWe are TMRW30 31



Area of 
Inspiration

Potje pingpong

Een potje pingpong met wel een heel herkenbaar 

design? Veldtwerk heeft circulaire tafeltennisbatjes 

gemaakt van oude dienstregeling borden van de NS. 

Te cool toch. Potje spelen?!

8
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Project Cece
Wonen

Project CeCe verzamelt duurzame 

(tweedehands) mode bij elkaar op 

één website. Ontdek dat eerlijke en 

bewuste kleding heel erg fashionable 

én betaalbaar is.

1

Too Good To Go
Voeding

Eten weggooien is zonde! Wist je dat het verminderen 

van voedselverspilling één van de belangrijkste dingen 

is die we kunnen doen om klimaatverandering tegen 

te gaan? Laat goed eten op je bord belanden in plaats 

van in de vuilnisbak met de app van Too Good To Go.

2

Kartent
Wonen

De KarTent is een waterdichte, milieuvriendelijke en 

relaxte manier van overnachten. Op festivals door heel 

Europa staan deze KarTenten voor je klaar bij aan-

komst, hoe chill is dat? Geen zorgen, de KarTent is 100% 

waterproof en blijft lekker donker in de ochtend. Na het 

festival wordt jouw slaaptent ge-upcycled naar kliko’s 

voor festivals of andere toffe kartonnen gadgets.

Avans Breda
onderwijs

Leren over duurzaamheid? Bij Avans Hogeschool kan 

dat. De internationale opleiding Milieukunde (ESSET 

- Environmental Sciences for Sustainable Energy and 

Technology) is er voor gedreven studenten uit binnen- 

en buitenland. Bij ESSET leer je alles over onder meer 

klimaatverandering, groene steden, waterkwaliteit, 

biodiversiteit en de circulaire economie. 

4
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Landscape & Environment 

Management (Delft), 

Hogeschool InHolland
Onderwijs

Als je warm loopt voor natuur en milieu, kun je met 

de opleiding Landscape & Environment Management 

je hart ophalen. Zo divers als de markt is waar je later 

terecht komt, zo divers is ook de opleiding. Enerzijds 

kijk je kritisch naar milieu en beleid, anderzijds creatief 

naar landschap, ecologie en recreatie.

Greenpeace
werken

Greenpeace gelooft dat een groene, duurzame wereld 

nodig, beter en haalbaar is. Om deze verandering 

mogelijk te maken, moeten we de huidige machtsver-

houdingen doorbreken. Wil jij een groene en eerlijke 

wereld? Kom langs bij de stand van Greenpeace en 

ontdek hoe we de kracht en macht kunnen hebben 

door samen te werken om er iets aan te doen!

6
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TeamAlert
Mobiliteit

Wist jij dat 80% van de ongevallen in het verkeer 

veroorzaakt wordt door afleiding? Jongerenorgani-

satie TeamAlert komt langs om je verschillende di-

lemma’s te laten ervaren die gaan over weggebruik 

in het verkeer. TeamAlert gaat met je in gesprek 

over keuzes, vertelt je hoe het beter kan en geeft je 

tips en tricks. 

8

MUDJEANS
Wonen

Waarom een spijkerbroek kopen als je ook kunt leasen? 

Bij Mud Jeans is het mogelijk! Het is heel simpel: je 

betaalt een membership fee om lid te worden, waarna 

je een jaar een spijkerbroek kunt huren voor een vast 

bedrag per maand. Is je duurzame jeans binnen dit jaar 

kapot? Dan herstelt MUD Jeans deze voor je. Na één 

9
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kun je kiezen: of je houdt de jeans langer (zonder 

extra kosten) of je recyclet je oude broek en leaset 

een nieuwe. Nooit meer grote uitgaven doen én je 

draagt bij aan de circulaire economie!

Nivon Jong

Actief, groen en sociaal. Dat is NivonJong. Bij NivonJong 

vind je de tofste evenementen voor een echte adrena-

linekick of inspiratieboost. Ben jij gek op de natuur 

en houd je wel van wat spanning? Get ready to be 

mindblown! 

10

Lush
Wonen

LUSH gelooft in transparantie en eerlijkheid. Daarom 

zijn alle Lush producten gemaakt van verse, biologi-

sche groenten en fruit, de beste etherische oliën en 

veilige synthetische ingrediënten. 

Kom langs bij de stand voor een productde-

monstratie, of verwen jezelf met de Charity 

Pot: een dikke, romige bodylotion die je huid 

tot aan de puntjes verzorgt. De opbrengst 

hiervan gaat altijd naar een kleinschalig goed 

doel, wat dit keer We Are Tomorrow is!

Schooldakrevolutie
Onderwijs

Start je eigen revolutie! Check op de schooldakkaart of 

jouwschooldak er leeg bij ligt. Ja?! Tijd voor actie. 

Schooldakrevolutie helpt jou en jouw schoolbestuur van 

A tot Zonnepanelen. Kom langs en maak een begin. 

11
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Magical 
music

Mambeco
Wonen

Mambeco is opgericht door zussen Janneke en Wille-

mijn Calis, die van jongs af aan geïnspireerd werden 

door de schoonheid van de natuur. Mede hierdoor is 

hun passie ontstaan voor een duurzamer leven. 

Mambeco richt zich op de verkoop van zero/less 

waste-, vegan- en fairtrade artikelen. Zo probeert 

Mambeco de drempel naar een duurzamer leven voor 

iedereen te verkleinen.
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Lara Bakker

Lara Bakker is Kunstbende deelnemer en 
singer songwriter met een dijk van een stem. 
Speelt zowel eigen nummers en covers. Laat 
gegarandeerd een verpletterende indruk 
achter, mis haar optreden dus niet!

Max poolman

Singer/songwriter Max Poolman wil met zijn 

muziek de luisteraar bewust maken van 
onderwerpen zoals de schoonheid van de 
natuur en de vergankelijkheid van het leven. 
Hij heeft de single ‘Dreamers’ (maandag 
gereleased!) geschreven als een wake-up call 
voor onze generatie: als je niet oplet, vliegt het 
leven voorbij. Rauwe, intieme muziek die je 
hart sneller laat kloppen. 

Cero Ismael

Hiphoptalent Cero Ismael (ook bekend van Ismael 
& Thomson) verblijd je met onderscheidende 
beats, donkere instrumentals en dromeri ge 
croons. Zijn volledige EP verschijnt dit najaar, 
dus laten we hopen op een tipje van de sluier!

gestaan. Voel de blije vibes door de plaatjes 
die Bassa draait uit de urban, old skool hip-
hop, RnB en afro house genres. Samen met 
Sincere gaat hij shinen achter de draaitafels.

Bassa B2b Sincere

Bassa is een jonge en getalenteerde DJ die al 
in de Escape, Melkweg en Patronaat heeft 

13:45

15:30

20:00

18:00

Navarra

Bekend om zijn progressieve house, raakt de  
muziek van Navarra zowel hart en lichaam en 
krijgt hij iedereen op de dansvloer aan het dan-
sen. Navarra, a.k.a Youp, begon ooit onder de 
naam Frenky Toros, maar ontwikkelde zich in 
de afgelopen vijf jaar tot een DJ met een eigen 
sound, die goed aanvoelt wat past in de club. 

19:00

Magical MusicWe are TMRW 4342



21:30

We are TMRW

D-BORRO

D-BORRO ontdekte op zijn 11e zijn passie 
voor het draaien aan de wheels of steel. 
Inmiddels staat hij op festivals tussen namen 
als Kris Kross Amsterdam, La Fuente en 
Mr. Polska. Aan jong talent geen gebrek bij 
D-BORRO! Laat je zaterdagavond meenemen 
door zijn energieke beats. 

Fab x Paans

Powervrouw-DJ-duo Fab x Paans zorgt voor 
sexy vibes met hete dancehall en R&B beats. 
Paaspop, WOO HAH!, Solar, Milkshake Festival 
en We Are Electric… in korte tijd veroverden zij 
diverse clubs en festivals. 

20:30

4544



 


