
 

 

 

 

17 doelen  

voor een leefbare wereld 

Heeft un nog vragen? 
Schrijft Flamingo Frida aan: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

De Vereinigde Staten (VS) zijn een unie van 
193 landen. De landen willen samenwerken 
om de wereld een betere plek om te leven. 
In hun Agenda 2030 van september 2015 
noemden ze 17 doelen voor een leefbare 
wereld. 

Ontdek wat de 17 doelen van de agenda 

2030 zijn voor een leefbare wereld! 

 Om de 17 doelen te leren kennen,kun je 

Frida `s Memory spelen:  

 https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/ 

 In de online brochure  NRW „Agenda 

2030“ worden de 17 doelen voor 

kinderen in eenvoedige taal uitgelegd: 

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

 In de YouTube-Video „SDGs ``gemakkelijk 
uitgelegd“ leg de doelen van duurzame 
ontwikkeling uit aan kinderen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 Hi, ik ben Frida Flamingo! 

Leuk dat je onderzoek doet. 

Vandaaghebben weh et over 

de „17 doelen van de Agenda 

2030 voor een leefbare 

wereld“. 

Elk land moet zijn eigen 

doelen tegen 2030 benoemen 

en implementeren.  

We willen voor idereen een 

leefbare wereld. 

 De 17 doelen van de agenda 2030 zullen ook  

„17 doelen voor duurzame ontwikkeling“ 

 of afgekort „17 SDGs“ genoemd. 

Dat komt uit het Engels. Vertaald in het Engels 

betekent 17 doelen voor duurzame ontwikkeling: 

„17 Sustainable Development Goals“.   

https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s


 

     

Geen armoede 

Eerlijk loon en 
deelname voor alle 

mensen 

Geen honger 

Geonde voeding 
voor alle mensen 

Geondheid en 
welzijn 

Medische zorg en 
zorg voor alle 

mensen 

Kwaliteit onderwijs 

Alle mensen recht 
op goed onderwijs 

Geslachtsgelijkheid 

Gelijke rechten voor 
vrouwen en 

mannen / meisjes 
en jungens 

     

Schon water 

Voor drinken en 
wassen voor alle 

mensen 

Betaalbare en 
schone energie 

Duurzame 
produceer en 

consumeer 

Fatsoenlijk werk en 
economische groi 

Goed werk en 
eerlijk loon 

Industrie, innovatie 
en infrastructuur 

Technische 
ontwikkeling voor 

mens en miliu 

Minder ongelijkheid 

Gelijke kansen voor 
alle mensen 

    

 

Nachhaltige steden 
en 

gemeenschappen 

Samen goed,veilig 
en duurzam leven 

Duurzame 
consumotieen 

productie 

Verantwoord 
gebruik von 

middelen 

Maatregelen ter 
bescherming van 

het klimat 

Bestrijd de 
opwarming van de 

aarde en de 
gevolgen ervan 

Leven onder water 

Bescherm 
oceanen,zeeen en 
het diverse leven 

daarin 

 

   

  

Leven op het land 

Bescherm de 
diversiteit van 

landschappen en 
het diverse leven 

op het land 

Vrede,gerechtighei
d en sterke 
instellingen 

Goed regels voor 
een goed leven 

samen 

Partnerschappen 
voor de doelen 

Werken met 
partners over hele 
wereld voor een 

betere wereld 

 

 

17 doelen voor een leefbare wereld 

Heeft u nog vragen? 
Schrijft Flamingo Frida aan: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 



 

Dagboek voor onderzoekers 

Jouw creativiteit is 

gevraagd! 

 Je zult merken dat er een 

connectie is. Er zijn helaas geen 

eenvoudige oplossingen. Je hebt 

ook niet alle informatie over een 

onderwerp. 

En toch moeten en kunnen we 

beslissingen nehmen,zodat we 

een wereld kunnen creeren die 

de moeite waard is om voor 

idereen te leven,nu en in de 

toekomst. 

 

 

Idereen kann ietsdoen,zodat onze wereld 
leefbaar blijftof beter wordt. Ook u kunt de 
geschiedenis van de aarde veranderen! Het 
is aan ons,hoe willen we nu en in de 
toekomst leven? 

 

 Meer informatie hieronder: 
www.stiftung-nlw.de/familie-
forscht/ 
BNE Regionaal centrum  
Van de Stichtung  Natuur en 
Landschap Westmünsterland 
E-Mail: info@stiftung-nlw.de 
Tel. 02564/906000  
Fax: 02564/986029 

 

Tipp: Volg ook de veiligheidsinstructies tijdens het experimenteren! 
 

Heeft u nog? 
Schrijft Flamingo Frida aan: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Mijn ideeen voor een leefbare wereld 

Dat zou beter moeten worden: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Ik kann dat doen: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Dat moeten de politici beslissen: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


