
Bedankt voor de regen 

Als het begint te regenen, wil elke boer wegrennen… 

- Christine, wat kan je ons vandaag vertellen over regen? 

+ Hmm, even kijken, aan de lucht te zien, gaat het zo meteen regenen.  

- Ben je daar blij mee? 

+ Daar ben ik heel blij mee, want het is de moeder van al het leven. 

“Je kan het slecht hebben met je familie. Het is niet leuk om te horen dat je niks te eten krijgt. 

Helaas is dat een groot probleem voor veel mensen en voor mij ook.” 

- Een vader met een plan –  

“Je moet weten dat de boer een goed persoon is. Het voelt alsof we koning zijn.” 

“Het probleem hier is klimaatverandering. Je moet een belofte maken met de rest van je 

leven: ‘Voordat ik doodga, wil ik iets nalaten door bomen te planten.’ Zijn we fanatiek? Ja! 

- Maar klimaatverandering werkt zijn plan tegen –  

- “Is dit al eens eerder gebeurd?” 

+ ( Er wordt "Nee" geschud. ) 

“Vorig seizoen was er geen regen. Nu overstroomt alles. Alles is het tegenovergestelde.” 

( Gedeelte uit conferentie: "We gaan alles doen wat we kunnen op de COP21 [ 2015 Akkoord 

van Parijs ]: Ons doel en onze eisen zijn duidelijk. We moeten een universeel akkoord 

opstellen voor het klimaat." ) 

“Ik doe dit voor de toekomst van mijn familie. Dit is mijn kans om mijn verhaal te vertellen. 

Mijn verhaal is een waarschuwing voor iedereen.” 

( Gedeelte van manifestatie: "Ze hebben onze atmosfeer 200 jaar lang vervuild! Zij worden 

rijk van onze armoede.”) 

“We bidden voor je dat het goed gaat. Blijf doorgaan, oké?” 

“Wat zijn de kwaliteiten van een goede vader? Wat maakt een goede leider?” 

- “Ben je nerveus?” 

+ “Nee, nee, nee. Ik ben helemaal niet bang. Ik ben er klaar voor. (Ik ben er klaar voor.)” 


