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Held van de planeet!
Alexandria Villaseñor

Tiener-klimaatactivist 
en oprichtster van 
Earth Uprising!

deden anderen met haar mee. 
Daarom richtte Alexandria 

op 22 april 2019 de non-
profitorganisatie Earth 
Uprising op om iedereen bij 
elkaar te brengen.

Via Earth Uprising 
werkt Alexandria aan het 

verbinden en trainen van jonge 
activisten overal ter wereld. Zij is zelf 

van Latijns-Amerikaanse afkomst en hoopt 
een diverse groep jongeren erbij te betrekken 
en zich te laten uitspreken!

Wist je dit?
• Tijdens haar demonstratie buiten bij de VN, 

bleef Alexandria 4 tot 6 uur per dag op een 
bankje zitten, weer of geen weer. Het bankje 
word nu ‘Alexandria’s bankje’ genoemd!

• Alexandria leest graag en speelt in haar vrije 
tijd Animal Crossing!

• Als het tegenzit, vindt ze de kracht om door te 
gaan dankzij de steun van haar familie en de 
geweldige mensen die zij tijdens haar activisme 
heeft ontmoet.

LEUK FEITJE!
Earth Uprising heeft nu 
ambassadeurs in meer 

dan 50 landen en in 
talloze steden verspreid 

over de Verenigde 
Staten!

Alexandria (in het midden) 
demonstreert naast Greta 

Thunberg en andere 
vrienden!

Alexandria spreekt over 
ongelijkheid op een 
evenement in 2019.

LEUK FEITJE!
Alexandria was 

een van drie 
medeoprichters van 

de Amerikaanse 
schoolstaking voor het 

klimaat in 2019
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Alexandria is op 18 mei 2005 geboren 
en ze was altijd al dol op de natuur! 
Tijdens een reisje toen ze 13 was, kreeg 
Alexandria een astma-aanval door de 
zware rook van de bosbranden in Californië, 
terwijl die meer dan 150 kilometer verderop 
waren. Nadat ze snel weer naar haar veilige 
huis in New York was teruggegaan, begon 
Alexandria het verband tussen bosbranden en 
klimaatverandering te onderzoeken.  

Hoe meer ze ontdekte, hoe vastbeslotener 
Alexandria werd dat ze tegen klimaatverandering 
wilde vechten. In december 2018 ging ze over 
tot actie. Alexandria heeft meer dan een jaar 
iedere vrijdag gespijbeld om te staken vóór het 
hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Net als 
haar inspiratiebron, Greta Thunberg, begon 
Alexandria alleen te demonstreren, maar al snel 


