
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een toekomstmanifest van een kind 
 

Ik… 
Ik woon op deze wereld, 

Afslag Friesland, ergens in de ruimte. 
 

Ik voel, ik denk, ik maak, ik speel, ik lach. 
Ik ontdek en leer, op school en vaak daarbuiten. 

Ik beweeg als ik nieuwsgierig ben. 
 

Als jij mij ziet, kan ik pas kijken. 
Ik weet wat ik weet, dat weet ik 

En dat er nog een wereld te ontdekken is. 
 

Zeg, wil jij met mij op pad? 
Samen op onderzoek 

Jij, met mij en met de ander? 
 

Ik wil zachtjes leren luisteren 
naar het zingen van het gras, het groen, 

het water en de wormen 
 

Voelen hoe woorden opborrelen 
Over waar ik van hou en 
Wat ik belangrijk vind. 

 
Ik ga niet wachten tot het mag 

Of tot de ander gaat. 
Hier en nu 

Zorg ik voor de wereld. 
 

Dat vraagt de wereld aan mij,  
aan jou,  
aan ons. 

  



Ekolarium 
 
Motto: Ik beweeg als ik nieuwsgierig ben 
 
Ambitie:  
Het bouwen van een SDG-beleef-netwerk, om samen met onderwijs, 
overheid en ondernemers te werken aan de doelstellingen van de 
Sustainable Developement Goals. Het Ekolarium is de centrale hub, 
waarin door positieve associaties alle SDGs beleefd worden. 
 
Waarden: 

 Doen, van doel naar actie 
 Positiviteit 
 Verbinden, versterken en ontsluiten 
 Je eigen stem vinden 
 De wijsheid van de natuur 
 Door en voor jongeren 

 
 
In het Ekolarium beleven kinderen en jongeren met hun ouders en 
leraren samen de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 
werelddoelen die 193 wereldleiders gezamenlijk hebben afgesproken te 
halen in 2030. 
 

 
 
Iedere bezoeker van het Ekolarium doet positieve associaties op met 
de onderwerpen en leert, waardoor gedragsverandering ontstaat. 
Bezoekers van het Ekolarium zijn kinderen van de basisschool en het 
voortgezet onderwijs. Medewerkers aan het Ekolarium zijn studenten 
van het MBO, HO en WO, die samen met experts het Ekolarium en het 
netwerk bouwen, doorontwikkelen en exploiteren. 
 



 
 
Een bezoek aan het Ekolarium zorgt voor inspiratie en maakt 
nieuwsgierig naar meer. Deze nieuwsgierigheid kan in het grote 
netwerk van Fryslân gevoed worden, door de verdieping in te gaan op 
één of meer SDGs.  
 
Het Ekolarium is voor iedereen een manier om te werken aan de 
doelstellingen van 2030. Overheid, ondernemers en onderwijs werken 
samen en helpen elkaar verantwoordelijkheid te nemen, te inspireren 
en verder te helpen.  
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