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Rapper Ali B. in debat over het klimaat met leerlingen van Echnaton tijdens de tour van Switch Now. (Foto: ikwilpubliciteit)
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ALMERE - Een volle aula onlangs in
scholengemeenschap Echnaton. Hier
ging de eerste ‘Switch Now Tour’ van
Ali B. van start, waarmee jongeren
opgeroepen worden hun klimaatstem
te laten horen. Met Switch Now wil
Ali B. een bijdrage leveren aan de
nationale klimaatcampagne HIER.
Voorafgaand aan het optreden van
Ali B. ging hij met eerste-, tweede- en
derdejaars mavo-havo leerlingen in
debat over het klimaat.
Ali B. was even terug op zijn oude
school. “Toen ik hier op school zat,
was dit de vetste school om op te zitten”, zegt hij dan ook trots. “Ik was
niet altijd braaf, ik heb ook wel eens
kattenkwaad uitgehaald. Maar je

moet je grenzen kennen!” geeft hij
de leerlingen mee.
Ter voorbereiding op het debat hebben leerlingen de film An Inconvenient Truth van Al Gore gekeken en
in groepjes stellingen voorbereid
die aan de rest van de leerlingen
voorgelegd werden. Ali B.: “Er gebeurt veel rondom het klimaat. Veel
is negatief. Maar er gebeurt weinig
om het te verbeteren! Waarom? Zelf
kun je veel doen aan een beter klimaat. Switch Now!”
Daar valt over te twisten, aldus een
aantal leerlingen. Merel denkt dat
Nederland niet veel kan verbeteren
aan het klimaatprobleem. “Nederland is toch al zo’n klein landje, dat
maakt echt niet veel uit.” Ali B. rea-

geert: “Ook al zijn we zo klein, we
hebben veel invloed. Als wij anderen positief inspireren en een goed
voorbeeld zijn voor anderen, denk
ik dat we wel iets voor elkaar kunnen krijgen.”
Via de website www.switchnow.
nu worden jongeren opgeroepen
hun ‘klimaatstem’ te laten horen.
Met de opzet voor een filmpje over
het klimaat hebben de leerlingen
Ivo, Deborah en Tamara 500 euro
gewonnen om de film verder uit te
werken. Het podium was ook even
voor leerling Mylo die het tweede
couplet van de klimaatrap ‘Switch
Now’ herschreef en die samen met
Ali B. op het podium mocht laten
horen.
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