Jongeren ontdekken al spelend
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
op 29/6
Lancering SDG-spel ‘Missie 2030’
Op 29 juni om 8.30 uur lanceren de provincie Vlaams-Brabant en De
Aanstokerij, samen met de leerlingen van het 5de jaar van het Technisch
Atheneum van Keerbergen, het spel ‘Missie 2030’. Aan de hand van dit spel
ontdekken jongeren de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Eind 2015 lanceerden de Verenigde Naties Agenda 2030. Deze agenda bevat 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) om de komende 15 jaar wereldwijd
aan duurzame ontwikkeling te werken. De doelstellingen zijn van cruciaal belang
voor de mensheid en de planeet.
'De SDG’s vormen een internationaal kader om tegen 2030 de verzuchtingen van
mensen te verzoenen met de draagkracht van onze aarde. We kunnen enkel werk
maken van duurzame ontwikkeling wereldwijd als iedereen met de SDG’s aan de
slag gaat op school, het werk, thuis of in de vereniging. In de eerste plaats de
jongeren van vandaag, want zij zullen in 2030 onze wereld mee vorm geven. Daarom
ontwikkelden we samen met De Aanstokerij het spel Missie 2030'’, zegt Tie Roefs,
gedeputeerde voor Noord-Zuid en duurzaamheid.
Om de jeugd hierover te sensibiliseren, ontwikkelde De Aanstokerij uit Leuven, met
steun van de provincie Vlaams-Brabant, het spel ‘Missie 2030’. Het spel laat
jongeren vanaf 16 jaar op een speelse manier kennis maken met de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen.
‘De spelers beheren verschillende regio’s. Elke regio heeft een eigen karakter, eigen
mogelijkheden, maar ook uitdagingen. De spelers proberen de vooropgestelde
doelen te behalen door handel te drijven, afspraken te maken of te investeren. De
toekomst van de regio ligt volledig in hun handen. Enkel door goed samen te werken,
kunnen ze hun doelen bereiken’, zegt Steven Solia, spelontwikkelaar van De
Aanstokerij.
De provincie Vlaams-Brabant verspreidt het spel naar alle Vlaams-Brabantse
jeugddiensten en scholenkoepels. Ook jonge ondernemers kunnen met dit spel aan
de slag.
Op vrijdag 29 juni om 8.30 uur lanceren gedeputeerde Tie Roefs en Steven
Solia, spelontwikkelaar van De Aanstokerij het duurzaamheidsspel ‘Missie
2030’. De leerlingen van het 5de jaar ‘auto’ en ‘bouw’ van het GO! Technisch
Atheneum Keerbergen geven de aftrap door het spel te spelen.
Adres: Werkhuis ‘bouw’ van het GO! Technisch Atheneum Keerbergen,
Molenstraat 2 in Keerbergen

