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Wubbo Ockels Nova Zembla Prijs
Samira I. Ibrahim
De jury is verrast door Samira’s veelzijdigheid, haar eigen en andere geluid en de gedrevenheid en het talent dat spreekt
uit haar werk.
Samira is één van de Klimaatambassadeurs van de Toekomst 2021-2022. Vanuit haar achtergrond als hydrologe en
theologe heeft ze zich sterk gemaakt om de werelden van inclusiviteit en duurzaamheid meer met elkaar te verbinden.
Een onderbelichte invalshoek in het duurzaamheid/klimaat debat. Ze heeft als redacteur van het multireligieuze platform
Nieuw Wij een uitgebreide artikelenreeks geschreven over verschillende thema’s binnen inclusieve duurzaamheid.
Hiervoor interviewde ze verschillende mensen en gaf daarmee een brede groep mensen een stem. Daarnaast heeft ze
een Webinar reeks georganiseerd waar jongeren, ondernemers, vertegenwoordigers van het Europese Parlement en
mensen vanuit een religieuze invalshoek een stem gaven aan het thema inclusieve duurzaamheid.
Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke pijlers van haar werk. Beide thema’s verdienen veel meer aandacht in ons land,
ook bij Springtij. Wij denken dat Samira de energie en de power heeft, en haar eigen achtergrond, om die aandacht te
genereren. Met de Nova Zembla Prijs willen we haar dan ook aanmoedigen haar activiteiten voort te zetten en te laten
groeien en floreren. Het kan de levens van heel veel verschillende mensen positief beïnvloeden.
In de generatie van Samira zien we veel ondernemende personen. Samira valt op door haar specifieke focus op
inclusiviteit en diversiteit, haar gedrevenheid, haar ruime blik en het zuiver en integer opereren. Ze is actief op een
onderwerp dat meer aandacht nodig heeft. We hopen dat met deze aanmoedigingsprijs te bewerkstellingen.
Wubbo werkte graag met jong talent. Hij wist dat zij de toekomst vorm konden geven en er ook nog van konden genieten
of last van hebben. Wubbo zou zeker door de intelligente aanpak en het verbindend vermogen van Samira zijn gegrepen.
Hij zou haar talent op waarde schatten en haar met de juiste mensen in contact brengen om zo meer impact te kunnen
hebben. Daarnaast vond hij dat de duurzaamheidsbeweging een nieuw, verbindend verhaal nodig had; hij noemde zelfs
het woord religie. Samira’s focus op de fysiologische en spirituele wereld past bij die visie; we wensen haar veel succes
bij haar verdere ontplooiing.

