STICHTING YOUTH FOR SUSTAINABLE
TRAVEL
JAARVERSLAG 2019
De stichting Youth for Sustainable Travel(hierna te noemen: de stichting of Youth for
Sustainable Travel) is opgericht om duurzame reizen mogelijkheden en bewustzijn over de
negatieve impact van de luchtvaartindustrie te vergroten. Youth for Sustainable Travel werd
begin in 2019 opgezet door 4 jonge mensen met 1 gedeelde droom: reizen duurzamer en
eerlijker maken. Gedurende dit eerste jaar sloten 32 andere jongeren uit verschillende
Europese landen zich aan voor het eerste project van de stichting, Sail to the COP, in
november werden nog 24 jongeren actief, zij gingen gingen naar de verplaatste COP in
Madrid.

Om dit te bereiken heeft de stichting de volgende activiteiten uitgevoerd in 2019:
1. Een jaar lange media campagne om mensen bewust te maken van de impact die
reizen heeft op het milieu en de oneerlijke regelgeving die er nu wereldwijd bestaat
voor de luchtvaartindustrie.
2. Het rekruteren van 36 jongeren om deel te nemen aan de zeilreis naar COP25
3. Sponsoren vinden om het project te kunnen financieren
4. Een trainingsweekend organiseren om de geselecteerde jongeren optimaal voor te
bereiden voor het project met kennis en vaardigheden over klimaatverandering, de
impact van de reisindustrie hierop en de COP.
5. Een kick-off evenement organiseren waarbij kennispartners hun huidige uitdagingen
op het onderwerp duurzaam reizen deelden
6. Een Farewell evenement waarbij op een informele manier mensen bewust werden
gemaakt over de impact van reizen en met de jongeren in gesprek konden voordat
ze aan boord stapten
7. Het organiseren van een Sail Out event
8. Het faciliteren van een denktank over duurzaam reizen aan boord tijdens de reis
9. Virtuele deelname aan COP25 doordat de COP werd verplaatst van Santiago de
Chile naar Madrid, Spanje.
10. Het rekruteren van 24 Europese jongeren die in Madrid aanwezig waren bij de COP
om namens de jongeren die met de zeilboot poogden de COP te bereiden, de eisen
en plannen te verspreiden op de COP.

