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Het belang van de waarom vraag

Plastic, het is niet meer weg te denken uit onze levens, en dus onze wereld. Hoe 
‘gewoner’ en zichtbaarder, hoe meer we voor lief nemen dat iets er is. Door 
anders te kijken, ontstaan nieuwe denkrichtingen en oplossingen. Ik vraag mij 

bijvoorbeeld af waarom we tandenborstels niet gewoon 2 cm korter maken. Zou dat 
niet miljoenen tonnen plastic schelen? Wat als we nu samen beslissen dat we geen 
plastic rietjes meer willen gebruiken? Hun levensduur is gemiddeld 20 minuten en 
alleen al in de Verenigde Staten worden er 500 miljoen per dag gebruikt. 

De Dag van de Duurzaamheid maakt belangrijke onderwerpen als deze bespreekbaar. 
Met de Voorleesactie gaan volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek om te 
leren, om na te denken, om de waarom vragen te stellen en hopelijk ook om nieuwe 
oplossingen te bedenken. 
Kinderen houden mij scherp en blijven mij energie geven. Ze helpen mij om me te 
blijven verwonderen, te verbazen en in te zetten voor de toekomst van de planeet. 
Ze helpen mij ook om optimistisch en hoopvol te blijven. Want natuurlijk voelt het 
soms alsof kleine acties druppels op een gloeiende plaat zijn. Het tegendeel is echter 
waar. Ons eigen gedrag is van enorme invloed op hoe de aarde er vandaag, over vijf 
jaar en in de verdere toekomst uitziet. Kinderen hebben het vermogen om grote 
onderwerpen klein te maken en dichtbij te brengen. 
De verhalen in dit boek zijn speciaal geschreven door talentvolle pabo-studenten voor 
de Dag van de Duurzaamheid Voorleesactie 2016, geïnspireerd door tekeningen van 
kinderen over plastic. Oplossingen bedenken begint namelijk met het stellen van de 
waarom vraag. Waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? Zoals plastic 
gebruiken en achteloos weggooien. Dan kom je niet meer weg met: “Ach ja, dat ene 
rietje…”

Ik wens jullie veel inspiratie en (voor)leesplezier!

Laurentien van Oranje 
Oprichter, Missing Chapter Foundation

voorwoord

“Kinderen hebben het vermogen om grote onderwerpen  
klein te maken en dichtbij te brengen.”
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1

Twee boterhammen 
en een droog broodje

Opa Theo zit aan de ontbijttafel en 
leest, zoals elke zaterdagmorgen, 
zijn krant. Denise zit tegenover 

opa en speelt met haar lege eierdop tot ze 
ineens een raar woord ziet staan in de krant 

van haar opa.

‘Pla… plas… plasti… 
plastic… Plastic soep’, 

leest ze hardop. ‘Bah,’ 
denkt ze, ‘dat lust 
toch niemand. Ja, 
behalve misschien mijn 
poppen. Die lusten tenslotte 

ook eitjes, appels en hamburgers 
gemaakt van plastic.’ Ze fantaseert over 

hoe ze haar mooiste barbiepop verkleedt als heks 
en dat die heks een heerlijke plastic soep kookt in haar 

grote, zwarte ketel. Ze hoort het hekserige stemmetje al 
in haar hoofd: ‘Een plastic knoflook en twee plastic kikkers, 

een plastic poppenoog en vier plastic vliegen!’ Dan begint ze te 
giechelen en opa kijkt naar haar over zijn krant.

‘Wat is er zo grappig? Misschien kan ik met je mee-giechelen?’, zegt opa. Denise 
vertelt over het gekke woord uit de krant en over de soep van haar heksenbarbie. ‘En 
dan komen alle andere poppen op visite om haar heerlijke soep te proeven en dan 
veranderen ze allemaal in…’ Als ze ziet dat opa niet mee giebelt, stopt ze met praten. 
Opa kijkt best serieus, maar ze snapt niet waarom. Het was toch grappig?
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‘Heb je geen zin meer om te giechelen, opa?’, vraagt Denise.
‘Och, kindje,’ zegt opa, ‘ je verhaal is heel leuk hoor, maar eigenlijk is 

plastic soep helemaal niet zo grappig.’
‘Is het dan heel vies, ofzo? Of kost het heel veel geld?’

‘Nee en nee. Plastic soep kun je niet eten, lief kind.’
Denise kijkt opa niet-begrijpend aan, maar het heet toch 

plastic soep? 
Opa ziet dat zijn kleine monster er moeite mee heeft en 
vertelt verder. 
‘Er is een plek in de oceaan waar heel erg veel afval 
bij elkaar drijft. Zó veel afval dat het een eiland zou 
kunnen zijn. Al dat afval bij elkaar noemen ze  
‘plastic soep’. Er wordt gezegd dat het gebied veel 
groter is dan Nederland, België, Frankrijk en Duitsland 

bij elkaar.’ 
‘Ohhh’, met grote, verbaasde ogen kijkt Denise Opa Theo 
aan. ‘Zo hé, dat is dan wel heel groot, hè opa?’

‘Ja, dat is inderdaad heel groot. Veel te groot.’
‘Maar kunnen ze dan niet met een bootje daar naartoe en 
dan alles in de prullenbak gooien? Papa heeft ook nog een 

opblaasboot, die mogen ze wel lenen!’

Opa glimlacht en ziet hoe Denise hard nadenkt over oplossingen. 
Toch vertelt hij haar eerlijk dat het niet zo werkt.

‘Dat is heel lief van je, kind, maar dat is niet genoeg. Daarbij zou 
het veel te lang duren om alleen al met een opblaasbootje naar 

die soep te peddelen. En dan ook nog het rondzwevende afval te 
verzamelen, daarna de volle zakken terug naar de kust te brengen en dan 

weer terug te peddelen. Dat gaat niet werken.’

Denise denkt weer na. Je kan haar radertjes bijna horen 
draaien. ‘Nou, ik geef het op,’ zucht ze, ‘dit is een 

probleem voor grote mensen, daar kan ik niks 
mee.’ Al schuddend met haar hoofd loopt ze 

weg. Opa grinnikt om de wijze uitspraak van zijn 
kleinkind en kijkt haar na. Hij legt de krant weg 
en begint de tafel af te ruimen.
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Als opa net klaar is met het opvouwen van het tafelkleed komt Denise weer 
aangehuppeld. 
‘Opa, waarom is die plastic soep eigenlijk zo’n probleem dan?’ 
Opa gaat weer zitten op zijn stoel en ziet hoe Denise weer op de stoel tegenover hem 
klautert. ‘Die plastic soep is slecht, omdat het niet goed is voor het milieu.’ 
Daar moet Denise even over nadenken. ‘Wat is dat, milieu?’ 
‘Dat is de natuur en alles wat daarin leeft.’ 
‘Oh, zoals bomen en planten en bloemen en gras en bosjes, en zo?’
Denise kijkt vragend. 
‘Ja, maar ook bergen, rotsen, strand en de zee en de oceaan en de lucht. En dan nog 
alles wat leeft, dieren zoals de vissen en de vogels, maar ook konijntjes bijvoorbeeld 
en mensen natuurlijk’, vertelt opa.
‘Ja, maar ook planten en zo, want die leven ook, opa!’ roept Denise wijs. 
‘Heel goed, liefje’, zegt opa, ‘dat heb je goed.’

Even is het stil.
Met grote ogen kijkt Denise haar opa aan en vraagt: ‘Opa, gaan de 

dieren dood door die soep?’.
‘Sommige dieren kunnen hierdoor doodgaan, ja. Als visjes 

bijvoorbeeld denken dat het eten is, eten ze het op. Als die visjes 
dan worden opgegeten door andere dieren, dan is dat heel erg 
slecht. Het kan de dieren zelfs vergiftigen.’ 
‘Ooh, nee!’, met een geschrokken gezicht kijkt Denise naar opa. 
‘Net als met een giftige appel en Sneeuwwitje! Dan kunnen de 
dieren doodgaan!’

‘Daar kunnen 
ze dood door 
gaan, ja.’ 
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Denise kijkt beteuterd uit het raam waar ze honden met hun baasjes ziet lopen in het 
park. ‘Wat nou, opa, als er straks helemaal geen dieren meer zijn. Wat dan?’ vraagt 
Denise. 
‘Laten we hopen dat dat nooit zal gebeuren, maar daar moeten we wel met zijn allen 
voor zorgen’, antwoordt opa. 
‘Ja, opa.’ En vastberaden loopt ze de keuken uit en de huiskamer in.

Opa hoort kastdeurtjes open- en dichtslaan. Als hij, na het dekken van de tafel voor 
het middageten, de huiskamer inloopt, ziet hij hoe zijn kleindochter op de bank voor 
de televisie in slaap gevallen is.
Naast Denise ziet hij een mooi knutseldier staan, dat ze zelf gemaakt heeft.
Hij loopt naar de keuken, pakt drie bordjes uit de kast, smeert twee boterhammen en 
legt op elk bord een boterham, maar op het derde bord legt hij een droog broodje.

Vervolgens roept hij naar de huiskamer: ‘Denise, kom je een broodje eten? Neem je 
nieuwe vriendje ook maar mee, dan krijgt hij ook wat.’
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Tekst: Lianne Meerman (HZ University of Applied Sciences)
Illustraties: Vanessa (OBS Atalanta, Heerhugowaard), Amine (OBS Pantarijn, De Meern)2

Rietjes wens

Dit is Rietje. Rietje woont samen met al haar andere plastic 
vriendjes in een hele grote zee, zo groot dat het een oceaan is. 
Daar is het vaak heel gezellig druk, maar soms ook wel te vol. 

Elke dag komen er weer nieuwe plastic vriendjes bij. Iedereen ziet er anders 
uit: rood, groen, geel en blauw of wit. Soms kun je door een nieuw vriendje 
heen kijken.
Van alles drijft er in het water: kleine plastic doppen, soms alleen de armen van 
oude poppen, maar ook grote plastic tassen. Voor de plastic tassen moet Rietje 
altijd heel goed uitkijken, ze happen je zo op. Probeer er dan nog maar eens uit 
te komen. 

Op een dag vindt Rietje dat ze al lang genoeg in de grote oceaan woont. Ze 
zou zo graag weer eens op het land wonen, maar dan wel schoon en nieuw. Van 
haar liefste vriendje de plastic fles Flessie heeft ze gehoord dat je dan ge-re-cy-
cled moet worden. ‘Wat is dat?’ vraagt Rietje. ‘Dat is wanneer je van een oud iets 
weer een nieuw ding maakt’, antwoordt Flessie. ‘Oh, dus ze kunnen van mij een 
wasknijper maken!’ roept Rietje blij. Ze weet het nog niet, misschien ook wel een 
ijslepel of een patatvork… dat zou ook leuk zijn. 
Vanaf die dag droomt Rietje over wat ze zou willen worden:
Een plastic slee. Dan kan ze iedere winter van hoge sneeuwheuvels af sleeën.
Een plastic beker. Dan kan ze alle soorten limonade proeven die er bestaan.
Een plastic autootje. Dan kan ze verre reizen maken of in een grote speelgoeddoos 
wonen.
Een plastic vliegtuig. Dan kan ze hoog in de lucht vliegen tussen de vogels.
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Een plastic stuiterbal. Dan kan ze 
heen en weer rollen op de grond en 
springen in de lucht.
Ze droomt van een nieuw 
avontuurlijk leven, maar elke dag 
als ze wakker wordt, is Rietje nog 
steeds Rietje in de grote oceaan 
tussen al haar plastic vriendjes. 

Totdat op een zonnige morgen, Rietje wakker wordt in het zand. Het water is heel 
ver weg. Naast haar ligt Flessie. ‘Waar zijn we?’ vraagt Rietje. 
‘We zijn op het strand’ mompelt de plastic fles met zand tussen zijn schroefdop. 
Rietje kijkt naar zichzelf. Ze ziet er nog steeds hetzelfde uit. ‘Zal ik dan ooit geluk 
hebben en een nieuw ander plastic ding worden?’ fluistert ze tegen Flessie.
Rietje kijkt op van harde geluiden die ze hoort. In de verte ziet ze een klas 
met kinderen lopen. Ze hebben van alles meegenomen: schepnetten, tassen en 
afvalgrijpers. Rietje kijkt naar al die kinderen en ze krijgt een blij gevoel. Ze ziet de 
jongens en de meisjes plastic oprapen met hun handen en met hun afvalgrijpers. Ze 
stoppen alles in grote tassen. Ook Rietje wordt opgeraapt en ze belandt samen met 
haar vriendje en heel veel ander plastic in dezelfde tas. Rietje vindt het een spannend, 
maar mooi avontuur.

De kinderen nemen de tas met Rietje en alle andere gevonden spullen mee naar hun 
klas. Meester Kees vertelt dat ze van al het plastic afval een mooi nieuw kunstwerk 
mogen knutselen. Rietje wordt schoongemaakt, gewassen en verbogen en daarna op 
maat geknipt. Dan wordt ze samen met andere plastic vriendjes op Flessie geplakt. 
Annemarie laat haar kunstwerk met trots zien aan meester Kees. Mees zegt dat het 
een prachtig kunstwerk is geworden: het kan zo in een boek. 
Rietje weet eigenlijk niet goed wat ze nou geworden is, geen wasknijper of ijslepel… 
maar ze vindt het reuze gezellig om samen met haar plastic vriendjes op de kast in de 
klas te wonen.
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De Raketwedstrijd

Op een warme woensdagmiddagmiddag, ergens in een klein dorpje aan de 
rand van een bos, spelen de schoolkinderen op het dorpsplein. Ze hebben 
een middagje vrij. Bij het goaltje voetballen de sportievelingen van het 

dorp, terwijl een clubje meiden op een bankje gezellig zitten te kletsen en armbandjes 
maken van allerlei plastic afval. 

Plotseling schopt Lars de bal ver over het goaltje en eindigt die precies bij de meiden 
op het bankje. Lars en Remko rennen om het hardst naar de bal. Ze buitelen bijna 
over de meiden heen die boos opkijken. ‘Hé, kunnen jullie niet uitkijken!’ De 
mannen trekken zich er niets van aan, maar vragen zich wel af wat ze aan het doen 
zijn. ‘Wat hebben jullie hier? Hebben jullie de plastic container leeg gehaald of zo?’ 
zegt Lars een beetje vernederend. ‘Ja, kijk eens wat je er allemaal mee kan doen. 
Deze armbandjes verkopen we op de fancy fair volgende week. Wat gaan jullie doen?’ 
De meiden laten zich niet uit het veld slaan. Lars en Remko kijken elkaar vragend 
aan. ‘Eh… Ja… daar hebben we nog niet zo over nagedacht.’ Remko krijgt een kleur 
en denkt eigenlijk alleen maar aan zijn voetbalwedstrijdje op het veldje met de andere 
jongens.

Tekst: Evelien Wiersma (alumnus Fontys)
Illustraties: Alya (BS De Regenboog, Blerick), Gijs & Teun3
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Inmiddels is het zaterdag en Remko en Lars hebben hun boomhut omgebouwd tot 
werkplaats.
‘Remko, geef de hamer even aan, de spijker krijg ik zo niet in het hout.’ 
‘Ja, even wachten, ik kan dit niet loslaten, de blikjes moet ik even tegen elkaar 
aanhouden, dan smelten ze samen vast.’
‘Dan klem ik deze stukken hout vast aan elkaar, dan kan de houtlijm goed drogen.’ 
‘Auw, heet zo’n soldeerbout.’
‘Hier moet nog wat bijgeschaafd worden, dan is het wat gestroomlijnder.’
‘Moet je de hamer nog hebben?’
‘Ik denk dat we deze wedstrijd gaan winnen! Als we Splinter en Blikje klaar hebben, 
kunnen we ook beginnen met Snipper en Cementje.’

En zo hebben de vrienden hun uitdaging klaar: van oude rommel vier raketjes 
bouwen die tegen elkaar gaan strijden om de ereplaats in de prijzenkast-van-grote 
prijzen op school. Ze moeten op de fancy fair een rondje om de maan en terug 
vliegen en wie het eerst weer terug is, heeft gewonnen, zo simpel is het. De houten 
‘Splinter’, het blikken ‘Blikje’, de kartonnen ‘Snipper’ en het cementen ‘Cementje’. 
Het zijn prachtige raketjes geworden die er allemaal van overtuigd zijn dat ze alles 
in zich hebben om de wedstrijd te winnen. Bij Lars thuis staan de raketjes trots te 
glimmen naast… een oude bekende van Lars. Een plastic raket, een afdankertje dat 
Lars op zijn zesde verjaardag kreeg. Schroefjes los, vleugeltje afgebroken, je kent dat 
wel. Met de punt omhoog begint Cementje: 
‘Hé, kijk eens wat dáár staat, een plastic raket met een losse vleugel, ha, ha!’

‘Ja, en kijk, die schroefjes, er zit er duidelijk eentje los, woeah’, volgt 
Snipper. 

Blikje dikt het nog een beetje aan: ‘Je glans is er helemaal 
vanaf!’ 
Nou, daar kan Plestic het mee doen, leuk hoor, een raket 

met zoveel ervaring zó respectloos behandelen. Ik ben 
nog steeds geen plastic afval, denkt hij.
De anderen kijken vooral naar de mankementen 
van Plestic, zonder hun eigen tekortkomingen in te 
zien. Cementje vervolgt: ‘Ik ben tenminste zo stevig 
dat ik gemakkelijk naar de maan en terug kan, geen 
meteoor die mij van de Melkweg krijgt!’ 
‘Ik glans zo mooi dat ieder Marsmannetje verblind 
wordt!’ roept Blikje. 
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Splinter twijfelt na dit relaas een beetje aan zichzelf, maar ziet 
zijn kracht vooral in de schroeven die zo stevig vast zitten, dat 
zelfs een vallende ster hem niet kan versplinteren.
Snipper ziet het al helemaal vóór zich: een plaatsje in 

de prijzenkast-van-grote-prijzen. Hij snapt dat hij sterke 
tegenstanders heeft, maar niemand is zó licht als hij, dus gewoon 

het eerste terug. De grote winnaar…
En zo kijkt niemand meer naar Plestic.

Op het schoolplein is het een drukte van jewelste. De fancy fair is in volle gang: 
springkussen, de fanfare en de markt. De kunstwerken van afval hebben gretig 
aftrek. Vooral de armbandjes van de meiden worden goed verkocht. Vaders, moeders, 
opa’s en oma’s en iedereen uit het dorp die van een feestje houdt, is er.

En dan wordt het tijd voor de raketwedstrijd. Met zweetbandjes op hun buik 
en gespannen gezichten staan ze klaar op de door Remko en Lars zelfgemaakte 
lanceerbasis met tussen hun in… Plestic. Lars had kans gezien om zijn ‘oude liefde’ 
weer helemaal te repareren. Plestic mocht niet ontbreken, hoewel hij wel twijfels had 
of hij het zou redden, hij heeft immers niet de skills waar de anderen hun kracht uit 
konden halen. Zo denken de anderen er ook over, dus gunnen ze Plestic nog geen 
blik waardig. In de tussentijd zegt Plestic nog geen woord tegen zijn concurrenten. 
Weten zíj veel wat hij in huis heeft, van opscheppen had hij nog nooit gehoord.

5… 4… 3… 2… 1… en starten maar!
De raketjes worden gelanceerd en iedereen kijkt gespannen toe.
‘Grrrr, grrrrr, uhrrrrr…, uhrrrr, prrrt…, prrt…, plofff…!’ Meer kan Cementje niet 
uitbrengen. ‘Ik kom niet van de grond, ben veel te zwaar!’, huilt hij teleurgesteld.
‘Hé, we zijn nog met zijn vieren, Cementje komt niet van de grond’, roept Snipper die 
blij is dat hij erg licht is. 
Maar dan begint het te regenen. ‘Ik wordt nat en zwaar!’ moppert Snipper.

In kleine stukjes papier-maché verspreidt zich het papier door 
de lucht en komt neer op de speelplaats. 

‘Toen waren er nog maar drie’, lacht Blikje tegen Splinter. 
Naar Plestic kijkt hij helemaal niet, wat denkt hij wel 
niet!
Terwijl Blikje erg tevreden is over zichzelf, komt er een 

zwerm eksters voorbij. 
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Alles wat glimt kunnen 
ze gebruiken, dus ook 
Blikje. Ruziënd om een 
stukje blik wordt Blikje 
uit elkaar getrokken 
en in kleine stukjes 
meegenomen naar de 
nesten van de eksters.
Splinter is steeds meer 
overtuigd van zijn 
overwinning en roept 
tevreden:
‘En toen waren er nog 
maar twee!’ Inmiddels 
kan hij niet meer om 
Plestic heen. Langzaam 
begint hij zelfs een 
beetje respect te krijgen voor de zwijgzame Plestic die rustig, met een groeiend 
zelfvertrouwen verder vliegt. Geen natuurverschijnsel dat hem kan bedreigen.
‘Ik hoor wat,’ zegt Splinter, ‘er rammelt iets, ik geloof dat er een schroefje lostrilt. Oh, 
nee hé, mijn schroefjes zitten allemaal…’. En verder komt hij niet. In allemaal losse 
stukjes hout landt Splinter in het bos tussen het sprokkelhout.

Plestic is door het dolle heen: ‘Ik hoef niet meer naar de maan en terug, ik 
wil naar Lars en Remko en alle andere mensen die met vlaggetjes staan 

te zwaaien en te juichen.’ 
Ondanks dat ze wel een beetje teleurgesteld zijn dat hun prachtige 
meesterwerken eigenlijk niet zo geschikt waren als raket, zijn Lars 
en Remko apentrots op hun ‘afdankertje’ Plestic.

Plestic wordt op handen gedragen en krijgt zijn grote prijs: een 
ereplaats in de prijzenkast-voor-grote-prijzen midden in de 
hal van school, waar alle kinderen dagelijks langs lopen en vol 

bewondering even stilstaan.



Tekst: Lisa Brokking (Marnix Academie)
Illustraties: Elise (BS De Boomgaard, Utrecht), Elisa (OBS Atalanta, Heerhugowaard)4

De hapslikwegplastic-mesjien

Kabboommeel, kabboommeeel, kabboommeel, boem! ‘Oh neee, Nien, wat 
doe je? Al het plastic valt eruit!’ roept Amber. Nienke en Amber lopen in de 
regen met hun nieuwe uitvinding ‘De HAPSLIKWEGPLASTIC-mesjien’. 

Nienke houdt van blauw en Amber is gek op roze. De uitvinding moest daarom maar 
gewoon bruin worden, want roze verf bij blauwe verf maakt bruine verf! Nienke 
gaat op haar knieën zitten en raapt wat plastic op. Door de regen liggen er allemaal 
plassen water op de grond. Een weggegooid flesje van plastic blijft op de plas drijven. 
‘Kijk Am, hij blijft drijven, zou dat ook zo gaan in zee of in de oceaan?’
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Een paar weken eerder hebben Amber en Nienke 
op het jeugdjournaal een reportage gezien over de 
plastic soep. De plastic soep is natuurlijk geen echte 

soep zoals tomatensoep of aspergesoep maar eigenlijk 
een soort hele grote afvalpan in de oceaan. 

Heel veel plastic dat in het water komt, drijft langzaam 
naar een grote draaikolk in de grote oceaan. Daar rommelt 

en kleeft het aan elkaar vast en lijkt het een beetje op soep. Maar 
de pan soep wordt steeds groter en groter en niemand weet hoe we de pan weer 
kleiner kunnen maken. Het jeugdjournaal kan het heel goed uitleggen en de beelden 
en plaatjes waren heel duidelijk. Ze zagen allemaal stukken plastic en in plastic 
verstrikte dieren drijven in de oceaan. Nienke en Amber worden er allebei een beetje 
verdrietig van maar het maakt hen ook strijdbaar! Tijd voor actie! Amber krijgt het 
idee om de dieren in de oceaan te gaan helpen en heeft de hulp van buurman Bertus 
gevraagd. Hij is de man van buurvrouw Rie, hele lieve mensen. Buurman Bertus kan 
goed timmeren en klussen. Hij is gestopt met werken en zit nu iedere middag in zijn 
schuur te klussen. 

‘Laten we naar buurman Bertus toe gaan!’ roept Amber enthousiast. De meiden 
zetten de televisie uit en klimmen als matrozen in de speeltoren in de tuin. Vanuit 
de speeltoren kunnen ze de tuin van buurman Bertus goed zien, net als piraten op 
een piratenschip bekijken ze alles vanuit de hoogte. Aan de speeltoren hangt een 
oude scheepsbel. Amber laat de bel drie keer gaan: beng, bang, bong. Na een tijdje 
klinkt het met een zware bromstem uit de andere tuin: ‘Hallo dames, zijn jullie het? 
Of is het mijn lieftallige vrouw?’ ‘Ahoi buurman, ahoy buurman Bertus, wij zijn het: 
de lieftallige, maar stoere Amber en Nienke. We hebben een hele belangrijke vraag 
voor u!’ schreeuwt Nienke tegen de harde wind in. ‘Zo dames, een belangrijke vraag? 
Kom maar van jullie piratenschip af, ik ben benieuwd. Kom maar naar mijn schuur.’ 
antwoordt buurman Bertus. 

Amber en Nienke springen de speeltoren af en gaan via de zeer geheime doorgang 
naar de tuin van de buurman. Buurman Bertus en buurvrouw Rie hebben hun 
hele tuin vol staan met gekke dingen, daarom vinden Amber en Nienke hen ook 
zo leuk. Buurman Bertus noemt het zelf zijn fantastische projecten in de wondere 
wereld van Bertus en Rie. Zo staan er een SuperSonische Afvalprikker-mesjien, een 
GebruikGlasNogEens-mesjien en een PapierHier-mesjien. Buurman Bertus noemt 
alles een ‘-mesjien’, omdat hij het heeft zelf heeft gemaakt en daar hoort ook een 



zelfgemaakte naam bij. Wanneer het nog gemaakt moet 
worden is het een apparaat, daarna een mesjien. Het komt ook 

een beetje omdat buurman Bertus een spleetje tussen zijn tanden 
heeft waardoor er soms een paar letters ontsnappen. Daardoor is een stroopwafel bij 
hem ook altijd een sjoopwafel.
Hij heeft al koeken, toevallig stroopwafels, en pakjes appelsap gehaald en komt de 
tuin inlopen. ‘Ha dames, vertel! Waarom hebben jullie de scheepsbel drie keer laten 
gaan?’ vroeg buurman. 
‘Nou kijk buurman, het zit zo…’ begint Amber. ‘Er ligt veel plastic op straat, maar er 
ligt nog veel meer plastic in de oceaan!’ maakt Nienke af. 
‘En dus?’ buurman Bertus zette grote ogen op. 
‘Dus dat is gevaarlijk voor de dieren in de oceaan en moeten we ze helpen’, antwoordt 
Amber. 
‘Oké, dus als ik het goed begrijp, moeten we iets maken voor het plastic? Dat er 
minder plastic in de natuur komt?’ 
‘Ay, ay, buurman dat is helemaal goed, een soort mesjien! Maar nu moeten we eerst 
nog bedenken wat voor mesjien?’ Nienke en Amber kijken elkaar aan en hebben geen 
idee wat voor machine ze moeten gaan maken. 
‘Ik heb een idee!’ zegt buurman Bertus ineens. Hij gaat zijn schuur in die ‘’t 
rommelhokkie’ heet en komt terug met een blad papier, een potlood en een gum. 
‘En nu?’ vroeg Amber. 
‘We gaan tekenen’, zegt buurman Bertus enthousiast. 

‘Kijk, als we nu een machine maken die over de weg kan gaan, dan kan daar het 
plastic in worden gedaan.’ Buurman Bertus wordt erg enthousiast van het idee om 
een nieuwe mesjien te maken. De meiden bedenken dat het goed is om eerst een 
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proefversie te maken van een grote kartonnen doos. 
‘Daar heeft vast een wasmasjien in gezeten zegt buurman.’ 
Amber proest het uit van het lachen. In de doos worden 
allemaal vakken gemaakt om het plastic te sorteren. ‘Mijn 
pakje appelsap kan er dus ook gelijk in’, roept Amber. Ze 
gaan de straat op met de oefen HAPSLIKWEGPLASTIC-mesjien. 
Alleen door de regen werkt de kartonnen doos niet en stort hij in elkaar. 
Een natte bruine kledder van karton blijft over en netjes als ze zijn gooien ze dat 
in de papierbak.

De meiden gaan terug naar de buurman Bertus en na een lange middag werken is hij 
eindelijk klaar. De HAPSLIKWEGPLASTIC-mesjien, gemaakt van hout. Amber 
en Nienke gaan iedere middag de straat op om plastic te verzamelen. Regen of zon, 
het maakt niet uit, de –mesjien kan alles aan. 

Na een week plastic verzamelen gaan Amber en Nienke moe op een bankje zitten. 
‘Wat een succes deze HAPSLIKWEGPLASTIC-mesjien’, zegt Amber. ‘Gelukkig 
hebben we goede hulp gehad van de buurman’, antwoordt Nienke. Amber is ook blij 
met de hulp maar na een tijdje zegt ze sip: ‘Wat gaan we nu bedenken om het plastic 
probleem in de oceaan te verminderen?’ 
‘Ik heb een idee,’ zegt Nienke, ‘we gaan een BLUBSLIKWEGPLASTIC-mesjien 
maken!’ Ze rennen naar de toren, rukken drie keer aan de bel en roepen in 
koor ‘Buurman, buhuurmaan. We hebben nog een hele belangrijke vraag voor u!’ 
schreeuwen ze tegen de storm in. 
‘Sjonge, sjonge als dat de dametjes niet zijn?’ bromt Bertus. ‘Niet weer een mesjien 
he?’
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Tekst: Mandy Kok (Thomas Moore)
Illustraties: Roxy (OBS Pantarijn, De Meern), Stefan (Zonne Eiland, Sint Kruis)5

Schone Piet

Vandaag is iedereen blij! Vandaag is namelijk een erg leuke dag. Het is de grote 
smuldag, de dag na sinterklaas. De dag dat alle kinderen mogen smullen van 
het lekkers dat ze hebben gekregen. Sint en Piet zijn ook blij. Zij zitten op 

de boot terug naar Spanje. Ze zijn allebei wel een beetje moe. Het zijn drukke dagen 
geweest voor Sint en Piet. 
Ze praten voor het slapen gaan over het kringgesprek van gisteren met de kinderen 
van groep drie op de Kringloopschool. Daar hebben zij namelijk iets nieuws geleerd 
van die slimme kinderen van meester Arend. 

Piet, die kende natuurlijk alle namen al. Daar had hij heel lang op geoefend, want 
een Piet moet alle namen uit zijn hoofd kennen. Sint hoefde niet te oefenen, want die 
wist alle namen al vanaf de geboorte. Sint en Piet stonden voor de deur van groep 
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drie van de Kringloopschool. Piet was een beetje nerveus en Sint was ook 
niet zo rustig deze keer.
BOEM! BOEM! BOEM! 
Dat was Piet die heel hard op de deur klopte. Sint deed een stapje opzij om 
zich een beetje te verstoppen. 
‘KOM MAAR BINNEN!!!’ werd er heel hard geroepen vanuit groep drie. Piet 
deed de deur open en huppelde vrolijk naar binnen. Alle kinderen sprongen op en 
zwaaiden naar Piet. Ook meester Arend en hulpjuf Anne deden gezellig mee.
‘Waar iss Sjint?’ riep Sonja, die altijd een beetje sliste.
‘Sint komt natuurlijk alleen als jullie een heel mooi liedje zingen!’ zei Piet. 
‘Nou,’ zei meester Arend, ‘komt dat even goed uit! Wij kennen een heel mooi Sint en 
Piet liedje toch!?’
‘JAAAAAA!!!’ riepen alle kinderen van groep drie in koor.

‘Kom maar Sinterklaasje
Kom maar Pieterbaasje
Wij zitten klaar en heel dicht bij elkaar.
Bent u met uw bootje of lekker op uw paard?
Kom maar lekker binnen want hier brandt de haard…
Welkom, welkom lieve Sinterklaas
Welkom, welkom grappige Pieterbaas.’

Toen het liedje was afgelopen kwam Sint de klas in. Hij keek eens goed rond naar 
alle kinderogen die op hem gericht waren. Alle kinderen zaten netjes in een kring en 
in die kring stond één hele mooie, versierde stoel. Sint ging op de mooie stoel zitten 
en keek blij rond naar de kinderen van groep drie. 

Emine stak haar hand heel hoog in de lucht, ‘Hoe was de reis sinterklaas?’.
Sint keek Emine, die bijna op haar stoel stond, aan en glimlachte. 
‘De reis was heel goed, Emine. Er waren wel veel golven maar gelukkig kunnen alle 
pieten en ik daar goed tegen. Alleen Snoeppiet was een beetje misselijk, maar dat 
kwam door de spekkies!’ zei Sint lachend.

‘Maar waar zijn de cadeautjes?’ vroeg Dotan, die het graag meteen over belangrijke 
dingen had. 
Sint schrok een beetje van de onverwachte vraag van Dotan; ook Piet verstijfde als 
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een standbeeld na deze vraag. Alle ogen van groep drie keken de Sint vragend aan en 
Sint begon te praten: ‘Nou het zit zo… Jullie weten vast wel dat het heel warm is in 
Spanje. En wij hebben wormpjes in het kasteel die daar niet van houden. Als wij het 
warm hebben zoeken we schaduw op, maar deze wormpjes gaan zich verstoppen in 
hout.’
‘Maar hoe kan dat dan Sint? Je kan niet zomaar hout ingaan toch!?’ zei Daphne 
verward. 
‘Daar heb je gelijk in Daphne,’ dat was Piet, ‘maar deze wormpjes eten het hout op 
zodat ze erin kunnen. En helaas zaten de wormpjes ook op de boot…’ Piet keek 
droevig naar de grond. De kinderen van groep drie kregen langzaam door dat de 
wormpjes alle cadeautjes opgegeten hadden.
‘Dus alle houten speeltjes zijn opgegeten… Alle blokken en treintjes. Alle 
poppenhuizen en tollen. Er is geen houten speelgoed meer over.’ zei Sint.
Daphne stond op en liep naar Sint toe. Toen ze voor de Sint stond legde ze een hand 
op zijn schouder en begon te praten: ‘Het maakt niet uit Sinterklaas. Hier kunt u 
niks aan doen hoor!’ 

‘Maar misschien is het voor volgend jaar dan handig om de cadeautjes van plastic te 
maken. Want ik weet toevallig dat die wormpjes daar niet van houden!’ zei Dotan 
met een trotse glimlach. Sint en Piet keken elkaar heel verrast aan. ‘Dat is echt heel 
slim Dotan!’ zei Sint. ‘Maar er is al zo veel plastic. Wij komen het namelijk heel veel 
tegen in de zee… En daar worden alle visjes heel erg ziek van.’
‘Kunnen we dan niks doen met dat plastic uit de zee?’ nu was het hulpjuf Anne die 
begon met praten. ‘Van oud plastic kun je iets nieuws maken.’
Piet liep naar hulpjuf Anne toe en sloeg een arm om haar heen. 
‘Dat is echt heel erg slim, hulpjuf Anne!’ zei Piet, en hij gaf haar een dikke kus op 

haar wang. Hulpjuf Anne werd helemaal rood en 
zei: ‘Kunnen we dan iets bedenken 

met z’n allen?’ Na een tijdje 
stond Mohammed op en 
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pakte een krijtje bij het tekenbord. Hij begon met het tekenen van een boot, toen een 
groot net erachter en toen heel groot een pijl van het net naar het woord PLESTIK. 
Mohammed zei nooit zo veel, maar hij was wel heel slim. Meester Arend wist precies 
wat Mohammed bedoelde met zijn tekening op het tekenbord. ‘Als Sint en Piet 
nu eens al het plastic afval vangen met een net als ze terug gaan naar Spanje, dan 
kunnen ze daar nieuw speelgoed van maken voor alle kinderen’ legde meester Arend 
uit.

Esther, de oudste en slimste van de groep, sprong op en begon vrolijk te klappen. 
‘Dat is een heel goed idee Mohammed! Want dan helpen we de aarde en we krijgen 
cadeautjes die niet opgegeten kunnen worden door houtwormen. En er is heeeel veel 
plastic afval en dan kunnen er dus ook heel veel cadeautjes gemaakt worden. Ook 
voor al die extra kindjes in Nederland nu!’ ‘Piet!’ zei Sint, ‘bel Schone Piet en laat 
hem een heel groot net maken voor achter de boot om plastic uit de zee te vissen.’

‘OOOOOH dat is gaaf! Dan krijgen we DUURZAAM speelgoed!’ zei Dotan heel 
trots met heel veel nadruk op het woord duurzaam. ‘Heel goed Dotan.’ zei hulpjuf 
Anne. ‘Het is inderdaad duurzaam speelgoed, omdat we gebruikt plastic opnieuw 
gaan gebruiken en dat is goed voor de aarde.’ ‘Dan wil ik een grote DUURZAME 
race auto’ riep Stefan blij, om daarna minder vrolijk te vervolgen: ‘Maar Sint… 
krijgen we dan helemaal niets dit jaar?’ Sint moest lachen en zei: ‘Natuurlijk wel, 
Stefan, want die houtwormen lusten geen chocolade en ook geen marsepein. Het 
volgende moment toverde Piet een grote stapel mega chocolade- en marsepein letters 
tevoorschijn, voor ieder kind één. 

10 uur. Tijd om naar de volgende groep te gaan! Sint keek nog één keer de kring rond 
naar al die slimme kindjes die hem zo goed geholpen hadden. Speelgoed van plastic, 
gemaakt van oud plastic uit de zee. Zo kunnen alle kinderen in Nederland nog jaren 
en jaren cadeautjes krijgen en hoeven de wormpjes geen honger te hebben. En we 
maken de aarde ook nog eens schoon! 

ZzzzzzZZzzzzzz, grrrrr, ZzzzzzzZZZzzzzz grrrr, rustig dobbert de stoomboot over 
zee. Sint en Piet vallen langzaam in slaap op de boot terwijl ze tevreden denken aan 
het net dat nu achter de boot hangt om het plastic uit de zee te vissen.



Grondstoffen zijn en blijven schaars. Dat kunnen we helaas niet 
veranderen. We kunnen er samen wél voor zorgen dat de grond-
stoffen die er zijn niet nóg schaarser worden. Door bijvoorbeeld 
ons afval te scheiden en hier de grondstoffen weer uit te halen.

Zo is afval geen belasting voor het milieu, maar vormt het de 
grondstof voor de producten van morgen.

Door continu van afval weer grondstoffen te maken, 
is de cirkel weer rond.
 
Voor meer informatie bezoek onze website: 
www.vangansewinkel.nl
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a.s.r. en duurzaamheid
Als verzekeraar is a.s.r. altijd bezig met de toekomst: duurzaam en 
verantwoord ondernemen speelt bij ons een belangrijke rol. We willen 
de natuur en het milieu zo min mogelijk belasten. 
Daarom hebben we er bij de verbouwing van ons kantoor op gelet dat 
we weinig water en energie gebruiken en dat we met zonnepanelen 
energie opwekken. 
We hebben zoveel mogelijk hergebruikt, bijvoorbeeld onze stoelen 
en het oude tapijt. En van het puin dat vrijkwam is voor maar liefst 
98% weer een nieuwe bestemming gevonden. 

Onze tuin is voor allerlei dieren een fijne plek om te wonen. Er zitten 
veel vogels, vleermuizen, egels, en ook ratelslangen, bijen en vlinders. 

We willen niet alleen zelf zorgvuldig omgaan met de natuur, maar 
we willen ook dat kinderen bewust met hun omgeving omgaan. 
Zo denken wij samen met scholen en leerlingen na over hoe hun school-
gebouw nóg duurzamer kan worden tijdens de a.s.r. scholen challenge. 
De winnaar krijgt een mooi bedrag om de school duurzamer te maken. 

Het thema van dit boek – dat is gemaakt voor én door kinderen – 
sluit dus helemaal aan bij onze wens zo min mogelijk te verspillen. 

Wij wensen je daarom veel leesplezier! 

 

www.hvcgroep.nl

onS Plastic HeeFt waArDe.

hOudT U hEt ooK ApaRt?
Er kunnen broodtrommels en pannen van worden 
gemaakt. Daarom houden wij het apart.

Er is een wereld te 
winnen met plastic, blik 
en pak. Laten we daar 
samen voor zorgen.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Tandpastatube, colablikje 
en vlapak mogen ook bij het 
plasticafval. U heeft meer 
plastic, blik en pak in huis 
dan u denkt.
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DAG VAN DE 
DUURZAAMHEID

Op weg naar
morgen

Onder het motto ‘Op weg naar morgen!’ richten we ons op de generatie van de toekomst en 
daar sluit de voorleesactie van de Dag van Duurzaamheid goed op aan!

Groente en fruit hebben niet altijd een 
tasje nodig, zo sparen we het milieu.

Als je boodschappen gaat doen hergebruik 
dan een plastic tas van thuis of neem een 

goede boodschappen tas mee.

Wist je dat .... al het plastic van 
de frisdrank fl essen die je bij Lidl 

inlevert hergebruikt wordt?

Wij proberen verpakkingen zo slim 
mogelijk te ontwerpen, zodat jij het thuis 

makkelijker recyclen kan.

Advertorial



29 ~ middenbouw

Tekst: Ellemijn van der Borgh (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
Illustratie: De Afvaljuf (afvaljuf.nl)6

Als plastic kon vliegen

Als plastic kon vliegen, wat zou de wereld dan anders zijn. 
Na elk koekje wat je at, elk leeg pakje uit de klas, zo de lucht in laten 
zweven…  

Dat lijkt me fijn. 
Zwaaiend en roepend: ‘Goede reis!’ 
‘En heel veel plezier in dat paradijs.’ 
Daar in de lucht verzamelen ze zich met elkaar. 
En dan gebeurt er iets, misschien is dat een beetje raar… 
Uit plastic flesjes en uit pakken. 
Ontstaat er opeens geluid… 
Ik hoor ze kwakken! 
Een snavel, twee vleugels en twee poten… 
Zijn ze vastbesloten. 
In plaats van vervuilen van de zee en het water, 
zorgen zij voor een toekomst en leven voor later. 
Als plastic echt kon vliegen… 
Dan zou ik jullie ook niet hoeven te bedriegen. 
Want hoe graag ik ook wil dat dit gebeuren zou, 
de kans om het water en de zee schoon en met leven te houden is voor jou.

middenbouw
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Tekst: Ida Taphoorn (In Holland)
Illustraties: Amber (OBS Atalanta, Heerhugowaard), Buse (KBS Op de Groene Alm, Utrecht),  
De Afvaljuf (afvaljuf.nl)

7

Oh Oh Den Haag

Er was eens een Haagse ooievaar genaamd Gerard Gretig; voor vrienden GG. 
Gerard heeft altijd, maar dan ook altijd trek in kikkers, muizen, verse friet, 
visjes… zelfs kevers!

Het maakt hem niets uit wat hij te eten krijgt, als het maar veel is en lekker. Een vers 
van de viskar gevallen haring met uitjes bijvoorbeeld… Hmmm. Of zo’n heerlijke 
goudvis uit de Hofvijver… Zolang het maar geen plastic is, want daar kan hij niet 
tegen. Best moeilijk om plastic van een lekker visje te onderscheiden want het 
glinstert allemaal zo aantrekkelijk. Het lijkt wel of Gerard, naarmate hij ouder wordt, 
ook steeds meer trek krijgt. Hij kan de héééééééle dag wel dooreten. 
Soms laat zijn geheugen hem een beetje in de steek en dat is niet gek, want Gerard is 
al 29 jaar en dat is verrekte oud voor een ooievaar. Af en toe is hij zelfs vergeten dat 
hij al 29 jaar is en dan moet hij op de verjaardagskalender kijken om te zien dat het 
echt zo is. 
Als Gerard exact – dat is een duur woord voor precies – 29 minuten niets heeft 
gegeten dan begint zijn maag rare geluiden te maken: broee broee… broee broee…
broee broee… 
De geluiden in Gerards maag klinken alsof er een kikker zwaar ligt te dromen na een 
avondje flink uitgaan tijdens het jaarlijkse kikkerbal. Wat een geluid!

Op een zonnige namiddag wipt Gerard door de chique – dat is een duur woord voor 
mooie – drukke straten van Den Haag. Langs het Lange Voorhout en het Korte 
Voorhout richting de Vijverberg. Uit café de Posthoorn komt muziek: ‘Oh oh Den 
Haag, mooie stad achter de duinen, de Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein…’ 

Tot zijn grote verbazing vindt hij midden op straat een plastic tasje. ‘Wat zou 
daar inzitten?’, vraagt hij zich nieuwsgierig af. Paling, restjes paling! Zijn 
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lievelingsgerecht – gerecht is een duur woord voor eten. Gerard is dol op vis maar 
vooral op paling! Het is exact 29 minuten geleden dat hij een koud frietje heeft gehad 
op het Plein, dus tijd om aan te vallen. Gerard eet zo gulzig dat hij behalve de restjes 
paling, waaronder de kop, de staart en de graat ook per ongeluk een deel van het 
plastic tasje van visboer Simonis opeet. ‘Met Vis van Simonis is niets Mis’ staat er op. 
Nee, maar met plastic in je buik is alles mis, ook al rijmt het dan op vis! Gerard krijgt 
een vreselijke hoestbui. Hij ziet opeens sterretjes terwijl het midden op de dag is. Hij 
stikt bijna in de plastic tas. 

Gelukkig komt toevallig zijn grote vriend Panka Plastic, PP voor vrienden, net op 
tijd aangevlogen. De reusachtige lepelaar ziet direct wat er aan de hand is en trekt 
met zijn grote snavel het plastic tasje uit Gerards grote bek. Het eerste wat GG zegt 
is: ‘Hoe laat is het PP?’ 
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‘Hoe laat is het, hoe laat is het?’, zegt PP ‘wat maakt dat nou uit?’
‘Ik ehh moet eten want het is 29 minuten geleden…’ 
‘Hij wordt oud’, denkt PP, die zelf al 31 is. 

Panka moppert omdat het al de tweede keer deze week is, dat hij bij één van zijn 
vrienden plastic uit zijn bek haalt. ‘Denk je dat het lekker is, die ouwe paling lucht uit 
een ongepoetst bekkie?’ 
Gerard reageert mompelend: ‘Kan ik toch niets aan doen… waarom ligt er dan ook 
overal plastic op straat?’ 
Daar heeft GG gelijk in, vindt Panka. PP’s grootste wens is dan ook dat plastic tasjes 
worden afgeschaft bij de visboer, en ook bij alle andere winkels, zodat deze niet 
meer rondzwerven op straat. Panka is een denker en een doener en hij bedenkt een 
plannetje om te doen. Volgens Panka zouden alle mensen alleen nog maar natuur-
vriendelijke tassen moeten kopen van DinoDesign - DD. Immers alle beetjes helpen. 
Panka legt uit: ‘Een duurzame tas van DinoDesign gaat miljoenen jaren mee!’ ‘Niet 
slecht voor een dino toch?… Oh je begrijpt hem niet?… Nou, duurzaam betekent dat 
je het heel lang kunt gebruiken en dat het materiaal waarvan de tas of de auto of jouw 
spijkerbroek gemaakt is, goed is voor de dieren, de mensen, de planten en de rest van 
de aarde. En de manier waarop het gemaakt is, ook.’ 

Panka heeft een plan, namelijk om in iedere stad meerdere filialen – dat is een duur 
woord voor winkels – van het natuurvriendelijke tassenmerk DinoDesign te openen. 



Het is de bedoeling dat iedereen een DD-pasje koopt en als je een tas nodig hebt, 
kun je langs in één van de filialen. Je levert je pasje in en daarvoor krijg je ‘gratis’ een 
DinoDesign duurzame tas. 
Als je de tas later niet meer gebruikt of nodig hebt, breng je hem weer terug naar één 
van onze verkooppunten en dan krijg je je pasje terug. Dat pasje kun je later opnieuw 
gebruiken als je weer een tas nodig hebt. Op die manier is de tas ‘gratis’. 
Ben je een sloddervos en ben je een duurzame tas verloren of kwijtgeraakt, dan 
krijg je je pasje niet terug en ben je je statiegeld kwijt.

Hopelijk wordt het plan van Panka een groot succes. Niet alleen 
in Nederland maar ook in alle andere landen van de wereld en 
daarbuiten. Dat zou fantastisch zijn voor het welbevinden – 
dat is een duur woord voor ‘ je goed voelen’ – van alle dieren 
en op deze manier dragen we een steentje bij aan een 
schoner en veiliger milieu – en dat is een duur woord voor 
de wereld waarin wij allemaal leven: de planten, mensen, 
insecten en ja ook de palingen. 

Met Gerard Gretig gaat het inmiddels stukken 
beter. Hij eet namelijk geen plastic meer, maar 
moet nog wel iedere 29 minuten wat binnen 
krijgen. En… het is nu alweer 29 minuten 
geleden dus: broee broee… broee broee… broee 
broee…
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Tekst: Majka Vis (Hogeschool Leiden)
Illustraties: Lucas (OBS Atalanta, Heerhugowaard), Miray (OBS Pantarijn, De Meern)8

Uno

Kijk daar! Daar in de verte! Zie je dat? Daar in het water. Uno de vinvis. Ze 
zwemt af en toe langs als niemand onder water haar ziet. Als je lang op het 
strand zit en goed kijkt, zal je haar vast eens zien. 

Uno heeft een grote familie. Allemaal grote vinvissen. Alle broertjes van Uno hebben 
een naam die begint met de letter B. Je hebt Bar, hij heeft de hardste stem van de 
hele zee. En er is Boem, hij vindt het geweldig als het onweert. Dan zegt hij altijd: 
‘De lucht doet Boem!’ Ook is er Bas, hij zwemt het snelst van alle vinvissen van de 
zee. En tenslotte Brom. Hij zeurt altijd ergens over. Ja, en dan is er Uno. Gewoon 
Uno. 

Uno betekent één in het Spaans. Haar ouders hebben haar zo genoemd omdat zij 
net even anders was dan de rest. Kleiner dan al haar broers bijvoorbeeld. Uno is 
niet zo snel en ze heeft geen harde stem. Een vinvis waar er maar één van is, omdat 
ze helemaal niet lijkt op haar familie. Uno is namelijk heel 
nieuwsgierig. En niet zomaar nieuwsgierig, ze wil meer 
weten over mensen en alles wat bij mensen hoort. Soms 
komt ze weleens gekke spullen tegen die ze niet kent. 
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En dan kijkt, voelt en ruikt Uno. Soms probeert ze héél voorzichtig te proeven, maar 
ze eet de spullen van de mensen nooit op. Andere vissen vertelden haar eens dat het 
heel gevaarlijk is om dicht bij de spullen van mensen te komen. ‘Het is toch gek,’ zegt 
Uno altijd, ‘dat de mensen gekke spullen hebben die wij niet kennen, maar zij wel 
zoveel over ons weten.’ Ze denkt dat het goed zou zijn voor vinvissen om meer te 
weten over de mensen. En omdat ze Uno heet, gaat ze als eerste op onderzoek. Of 
mama Carmen dat een goed idee vindt? Wat denk je zelf…?

Uno zwemt soms dicht naar de kust. De mensen liggen allemaal in het hete zand. 
Sommige zijn bol en anderen zijn plat. De één rood en de ander wit of bruin. En als 
ze lang in de zon liggen lijkt het alsof er water uit de mensen komt. Uno heeft eens 
gehoord dat ze dat zweten noemen. Wij hebben tenminste één spuitgat, denkt Uno, 
dan ben je in één keer van je vocht af. Lastig hoor, al die kleine spuitgaatjes… je 
moet het ook allemaal maar schoon houden.

Soms komt een mens heel dichtbij, want sommige mensen zwemmen. Uno ziet 
wat een gekke vormen die mensen hebben. Rare lange stokjes die trappelen om in 
het water te blijven drijven. Vreemde vogels, die mensen die een vis na willen doen, 
denkt Uno.
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Maar nog gekker vindt Uno het, dat de mensen allemaal van die 
doorzichtige bakjes gebruiken. Daarin zit eten wat soms heerlijk ruikt en 

soms vreselijk stinkt, naar vis maar dan gebakken als kibbeling. En doorzichtige 
flesjes met allemaal kleurtjes en smaken, groot en klein. En zodra dat allemaal 

op is, gooien ze die dingen gewoon weg! In grote blauwe bakken die overal op 
het strand staan, maar die meestal helemaal vol of overvol zitten. Vaak drijven de 
dingen ook in de zee en dan neemt Uno ze mee tussen haar vinnen. En van al die 
mensendingen maakt ze onder water prachtige kunstwerken. Schitterende torens 
die glanzen in het zonlicht. De toren van zonnebrandolie flesjes is het mooist en die 
ruikt ook zo apart: alsof je op een Bounty zit. 

De bruinvissen… die hebben zeker te lang in de zon gelegen… komen naar de 
doorzichtige toren van Uno kijken: ze kijken, zeggen niks en zwemmen weer weg. 
Uno is verdrietig en maakt de toren wat hoger. De roggen komen daarna kijken, 
maar ook zij kijken, zeggen niets en zwemmen verder. Teleurgesteld maakt Uno 
de toren nog hoger en hoger. Zo hoog dat hij bijna boven het water uitsteekt en nu 
haalt ze haar familie erbij. Maar ook zij hebben niks aardigs te zeggen over haar 
doorzichtige toren. 

Haar broer Brom kan alleen maar zeuren: ‘Al zoveel troep in de zee en in ons huis en 
jij doet alsof het iets moois is’, bromt hij. 
‘Maar het is mooi!’ snikt Uno. ‘Kijk dan!’ En ze kijkt omhoog naar haar toren. ‘Heb 
jij ooit een toren gezien waar je doorheen kon kijken?’ 
‘Nee’, zegt broer Bas. ‘Maar ik wed dat ik snel genoeg ben om er doorheen te 
zwemmen.’ Hij schiet door het water en knalt tegen de toren aan die meteen in 
elkaar stort. Bas lacht. Zijn grijns is bijna net zo groot als zijn gezicht. Maar terwijl 
hij zo hard lacht en zijn bek steeds verder opengaat, schiet er een bakje naar binnen. 

Hij begint te hoesten en te proesten. Zijn ogen beginnen te tranen en worden 
rood en heel groot. 

‘Bas?’ roept Uno. 
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‘Bahass?!’ Maar Bas geeft geen antwoord en kijkt hulpeloos. Hij lijkt te stikken. 
‘Spuug het uit!’ roept Uno in paniek. ‘Spuug dan!’ 
Maar het is te laat. Uitspugen kan niet meer. Wat broer Bas ook probeert, het bakje 
zit vast in zijn keel en wil er niet meer uit. Zijn vinnen worden slap en willen ook 
niet meer zwemmen. Langzaam sluit hij zijn ogen en zakt hij naar beneden. Zachtjes 
landt hij op de bodem van de zee. En daar ligt hij, de grote sterke Bas, tussen de 
brokken van de omgevallen toren. Vinvis Bas, de snelste vinvis van de hele zee, is er 
niet meer, en dat door een doorzichtige toren van mensenspullen.

‘Wat heb ik gedaan?’ piept Uno. De tranen rollen over haar wangen. Ze heeft niet 
geluisterd naar iedereen die haar heeft gewaarschuwd. ‘Wat moet ik doen?’ 
Voorzichtig maakt ze een heel groot gat in het zand en rolt haar broer daar in. 
Eromheen legt Uno allemaal schelpen en plantjes. Het ziet er mooi uit en zo lijkt het 
net alsof haar broer gewoon slaapt. Uno is ontroostbaar verdrietig.

Met een broze en boze blik kijkt ze naar wat eens haar doorzichtige toren was 
geweest. Ze zwemt er naartoe en begint te duwen. Het is zwaar, maar met alle kracht 
die ze in haar ‘kleine’ lijfje heeft, duwt ze dapper verder. Ze mag dan wel een kleine 
vinvis zijn, maar Uno zal die toren uit de zee krijgen. En stukje voor stukje begint de 
kapotte doorzichtige toren te bewegen. Langzaam schuift ze de resten van de toren 
de zee uit. 
Alle vissen kijken hoe Uno haar kunstwerk met alle kracht laat verdwijnen.

Het was die dag dat ik op het strand was. Ik lag loom in de zon die nog een beetje scheen in 
de avond. Eerst dacht ik dat ik droomde, maar ik zag het toch echt goed. Een blauwe vinvis 
duwde een hele grote stapel plastic de zee uit. Sinds die dag help ik Uno met plastic uit de 
zee halen. Op een boot met netten vis ik alle stukjes plastic uit het water. Ik en nog veel meer 
andere mensen.



38 ~ middenbouw

Tekst: Gerjanne Wisse (Driestar)
Illustraties: Giel, Meike en Melle (BS Oventje, Zeeland, NB)9

De allerbeste kok

Zuchtend en kreunend kwam sterrenkok Franciskus de 
keuken van zijn restaurant binnen. Hij keek om zich 
heen, wat was het stil in de keuken nu de twee obers ziek 

waren. Hoe moest hij het toch doen vanavond? Om vijf uur 
kwam er een schoolklas met dertig leerlingen het schooljaar 
afsluiten en eten. Maar hij moest ook al om acht uur thuis 
zijn voor het bezoek van zijn beste vriend Dirk, die hij al 
maanden niet meer had gezien! 
Franciskus dook in de grote witte kast om zijn schort te 
pakken. ‘Dat wordt druk’, dacht hij, ‘heel erg druk. Als ik 
vanavond om acht uur thuis wil zijn, moet ik me haasten.’ 
Toen viel zijn oog op een stapel kleurige plastic bordjes 
en bestek. 
‘Natuurlijk’, dacht hij, ‘dát is de oplossing.’ Hij 
grinnikte. ‘Al die kinderen kunnen best van 
plastic bordjes eten en dan ben ik vanavond 
in een kwartier klaar met opruimen. Geen 
grote afwas voor kok Franciskus, leve het 
plastic!’ 
Met een flinke vaart gooide hij vijf kilo 
groene boontjes in een reusachtige pan. 
Het zou lukken: hij kookte een goed 
diner voor dertig kinderen én zou 
op tijd thuis zijn voor het bezoek van 
zijn beste vriend!

Met opgewekte gezichten stapten de kinderen uit 
groep zes uit de bus. Sasja stootte Joanne 
aan. ‘Heb jij ook zo’n honger?’ ‘Mijn maag 
rammelt!’ riep Joanne uit. ‘Jongens en 
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meiden, nu even jullie monden dicht, jullie kunnen niet schreeuwend hier in dit 
deftige restaurant aankomen.’ Vlug gingen alle kinderen netjes staan. Gregory trok 
zijn kraag recht en Pleuntje strikte nog snel de veter van haar schoen. ‘Juist, juist’, zei 
meester Aarnoud, ‘ jullie zijn een topklas, een sterrenklas.’ 
In een nette rij liepen alle kinderen naar het restaurant. Ze schrokken zich naar, want 
net toen de meester bij de deur was, vloog die met een vaart open. 
Chantal gaf een gilletje ‘iieeeej’; de deur had precies haar feesthoedje van haar 
hoofd geslagen. Maar niemand lette op Chantal, maar wel op de grote man in de 
deuropening. Hij begon met een zware stem te praten. ‘Dag kinderen, ik ben de kok, 
sterrenchef-kok Franciskus, zeg maar sterrenchef. Kom binnen.’ Onder de indruk van 
deze reus liepen alle kinderen naar binnen en al snel hadden ze een plekje gekozen. 
Toen sterrenchef Franciskus dat zag, was hij tevreden en ging hij snel naar de keuken 
om het eten klaar te maken. Het zou hem gaan lukken vanavond.

In de keuken keek de kok snel in zijn zeven pannen of alles goed ging met het eten. 
Hij was dan wel een sterrenchef maar ook die heeft maar twee handen. Het zweet 
stond hem op het voorhoofd en in de schoenen. Opeens een aanval van paniek… 
zouden het wel echt dertig kinderen zijn? Misschien waren het er wel meer! Snel liep 
hij de eetzaal binnen en begon te tellen, in koken was hij goed maar in rekenen wat 
minder. Gelukkig, het waren precies dertig kinderen. Hij wilde snel teruglopen naar 
de keuken maar toen zag hij dat de kleine meester op een stoel ging staan. ‘Jongens 
en meisjes even jullie monden dicht, en Chantal zeur niet langer over dat hoedje, 
monden dicht.’ De kok ging iets langzamer lopen, hij wilde wel eens horen wat die 
meester te vertellen had. Als het maar niet te lang zou duren want… ‘Kinderen, ik 
vind jullie echt een geweldige klas maar één ding wil ik nog weten. Welke lessen 
vonden jullie de leukste lessen dit jaar?’ Toen moest kok Franciskus zijn handen 
tegen zijn oren doen, want alle kinderen schreeuwden keihard: ‘de lessen over 
milieuvervuiling!!!’ De wat? Hoofdschuddend liep de kok weg. Milieuvervuiling? 
Wat een vreselijk woord, daar had hij nog nooit van gehoord, het had vast iets met 
rekenen te maken…

De kok had het eten opgediend en tevreden trok hij zich terug in de keuken: zijn 
werk zat er op. De kinderen zouden nu aan het smullen zijn van de tuinbonen, 
sperziebonen, groene bonen, witte bonen, aardappelen, jus en de schnitzel op de 
mooie fleurige bordjes, dacht hij. En voor straks had hij nog een heerlijke pudding.
Hij zakte moe en voldaan onderuit in een stoel maar toen merkte hij dat er iets 
vreemds aan de hand was. Hier klopte iets niet. Hij hoorde helemaal geen geluiden 
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komen uit de eetzaal 
zoals gewoonlijk als 
de tent vol zat. Kok 
Franciskus luisterde 
nog eens goed. 
Nee, helemaal 
niks! Snel liep hij 
naar de eetzaal. Toen 
zag hij iets wat hij nog 
nooit gezien had. Alle kinderen zaten  
met teleurgestelde gezichten treurig naar hun bordjes te kijken en niemand was aan 
het eten. ‘Lieve kinderen’ riep de kok, ‘ jullie mogen gewoon beginnen hoor, het eten 
is heerlijk, al zeg ik het zelf!’ 

Niemand van de kinderen deed wat. IJzig stil 
bleven ze zitten en ze keken naar hun meester 
maar ook de meester zei niks, terwijl zijn 
feesthoed over zijn voorhoofd gleed. Opeens ging 
Charlaine staan. ‘Beste kok’, zei ze ‘wij vinden het 
eten er heerlijk uitzien en we zijn dol op boontjes, 
maar we eten het niet op, dat kunnen we niet.’ 
Franciskus keek verbaasd. ‘Maar waarom dan 
niet?’ ‘Omdat het plastic wegwerpbordjes zijn 



waarvan wij moeten eten en dat is niet goed voor ons milieu. Plastic kan niet worden 
afgebroken, het blijft altijd, en dat is niet goed. Dat hebben wij geleerd op school. 
Dat is nou milieuvervuiling.’ 

Verbaasd keek de kok om zich heen. Hij trok net zo wit weg als zijn koksmuts en 
hij ging op een stoel zitten. ‘Dat, dattt… wist ik niet, o… wat vervelend’, zei de kok 
en hij boog zijn hoofd. ‘Daar wil ik niet aan meewerken, maar waar moeten jullie 
nu dan van eten?’ mompelde hij. ‘Ik had jullie plastic bordjes gegeven omdat ik dan 
vanavond geen afwas heb, want ik wil graag om acht uur thuis zijn voor mijn bezoek!’ 
Toen werd het heel stil in de zaal. Niemand zei iets, want niemand wist waar ze dan 
van moesten eten. 
Opeens sprong Steven op: ‘Ik, ik weet het meester!’ ‘Ik woon heel dichtbij dit 
restaurant en wij hebben thuis héél veel borden want opa en oma zijn kleiner gaan 
wonen en nu staat alles bij ons voor de kringloop. Ik haal onze borden op en als we 
dan gegeten hebben, neem ik ze weer mee naar huis, dan wassen wij ze thuis wel af!’ 

‘Dat is een fantastisch idee Steef ’ riep de meester, en de hele 
klas joelde en juichte, Iedereen keek vol spanning naar de 
kok. Wat zou hij er van vinden? 
‘Kinderen’, zei de grote kok geroerd, ‘als jullie dat willen 

doen zou ik jullie enorm dankbaar zijn!’ 

Samen met Jonathan, Desi, Umma en Trijntje 
rende Steven vlug naar zijn huis. Binnen tien 

minuten hadden alle kinderen een echt 
bord voor zich staan en toen ze proefden 

hoe lekker het eten was, riepen ze in 
koor: ‘U bent de allerbeste kok!’

‘En jullie zijn de aardigste 
en verstandigste gasten die 
ik in mijn restaurant heb 
gehad, jullie zijn een echte 
sterrenklas!’
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Tekst: Jelle Zeilstra (Saxion Enschede)
Illustraties: Mette, Mart, Cas en Silvijn (ODBS Pieterskerkhof, Utrecht),  
Sanae (OBS Pantarijn, De Meern)

10

De gehaaide tweeling

Niet zo heel lang geleden, op een dag zoals vandaag, zaten Joep en Joris aan 
de kant van de vijver te chillen. 
Stiekem zaten ze er met ieder een flesje cola en een hele grote zak chips… 

van hun moeder mocht dit niet. 
De flesjes cola en de zak chips hadden ze van huis meegenomen, zonder dat hun 
moeder het had gemerkt. Joep hield hun moeder bezig, terwijl Joris de chipszak en de 
flesjes cola stilletjes uit de la pakte. Dit plan verliep soepel en ze hoefden niks tegen 
elkaar te zeggen, zo werkt dat als je een tweeling bent. 

Maar ik dwaal af. Joep en Joris zaten dus te chillen aan de 
kant van de vijver terwijl ze daar niet mochten zitten, 
want dat was te gevaarlijk volgens moeder. In 
gedachten horen ze haar al zeggen: ‘Straks 
val je in het water.’ en ‘Wat als het water 
heel koud is?’. Ze hadden alles al eens 
gehoord, maar toch zaten 
ze daar. 
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Al snel was de zak chips een zak zonder chips en de cola was ook snel op. Maar wat 
doe je daar dan mee? Mee naar huis nemen kon niet, want dan zag mama het en wist 
ze wat ze hadden gedaan en bij de vijver stond ook geen prullenbak. Joep en Joris 
keken elkaar aan en voordat ze iets hadden gezegd gooiden ze allebei het afval in de 
vijver, want ja, zo gaat het als je een tweeling bent. Snel liepen ze terug naar huis, erg 
trots op hun oplossing. 

De volgende ochtend liep de tweeling de klas in en zag daar iedereen met de jas aan 
zitten. ‘CHIPS!’ riepen ze tegelijk, ze waren helemaal vergeten dat ze vandaag naar 
de waterzuivering zouden gaan. 
Snel deden ze hun jas weer aan en ze gingen zitten voordat meester Koen het in de 
gaten had. 
Eenmaal onderweg in de bus naar de waterzuivering was er veel geroezemoes, 
ook Joep en Joris waren aan het praten; ze zouden ’s middags weer stiekem naar 
de vijver gaan om te chillen. Maar midden in het gesprek klonk er een hoop 
gekraak, de microfoon van meester Koen ging aan. ‘Ehh ja ehm, we zijn bijna bij 
de waterzuivering, daar worden we opgewacht door onze gids. Onze gids gaat ons 
alles vertellen over… ehh… ehm dingen die daar zijn, dus goed luisteren!’ Het kwam 

allemaal niet heel soepel uit de mond van meester Koen, 
maar dat was wel vaker als Juf Lenneke in dezelfde 
ruimte was. Iedereen op school wist dat meester 
Koen stapelverliefd was op juf Lenneke, ze was dus 
ook niet zomaar mee. 

Dit ontging de tweeling allemaal, omdat ze 
zo diep in gesprek waren over wat ze ’s middags 

in het geheim bij de vijver zouden gaan doen. 
Gelukkig hoorde meester Koen ook niets over hun 

snode plannen, hij was namelijk veel te hard bezig 
met indruk maken op juf Lenneke. Meester Koen 

bleef maar praten over die ene keer dat hij op televisie 
was… in het publiek… van de voetbalwedstrijd van zijn 
buurvrouw… en dat hij close in beeld kwam met een 
enorme pukkel op z’n hoofd. Maar dat vertelde hij er 
wijselijk niet bij.
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Aangekomen bij de waterzuivering zagen ze de gids al staan. Die was helemaal niet 
zoals ze hadden verwacht. 
Joep en Joris verwachtten dat de gids een saaie oude man zou zijn, maar dit was 
een kale, grote man met stoere tattoos. Naar zo iemand wilden ze wel luisteren! De 
tattooman legde helder uit dat de waterzuivering al het vieze water zuiverde, het 
water dus schoon maakte, zodat wij het weer kunnen drinken. Het water zuiveren, 
betekende smerigheid uit het water haalden, slechte bacteriën, fietsen, poep en 
veel plastic afval. Dat plastic afval was dan bijvoorbeeld een boterhamzakje of 
koekverpakkingen en slippers maar ook colaflesjes… ‘CHIPS!’ riep de tweeling weer 
in koor. 

De tattooman keek verbaasd hun kant op… ‘Ja, ook chipszakken’, zei de gids 
instemmend. Maar daar dacht de tweeling helemaal niet aan, ze dachten aan gisteren 
toen ze zelf ook afval in het water hadden gegooid. De tattooman had namelijk 
verteld dat vissen vast kwamen te zitten in plastic afval of nog erger, ze konden er in 
stikken! De tweeling kreeg het tegelijkertijd heel warm.

Tijdens de busreis naar huis werd opnieuw veel gekletst en natuurlijk merkte meneer 
Koen hier helemaal niks van, zijn aandacht ging naar… Jacob vertelde dat hij van de 
grote broer van Pien had gehoord dat er een haai was gezien die zoveel plastic had 
gegeten, dat hij geen echte haai meer was maar een plastic haai. Die haai had geen 
schubben, maar boterhamzakjes, geen ogen maar flessendopjes, geen tanden maar 
plastic vorkjes en ga zo maar door. 
Joep en Joris vonden dit zo’n spannend verhaal dat ze besloten om ’s middags in de 
vijver te gaan vissen naar de haai, zonder dat mama het wist natuurlijk. Zo gezegd, 
zo gedaan: de tweeling had de hengels al gepakt en was op weg naar de vijver toen 
ze hun vader tegenkwamen. ‘Hoi pap’, zeiden ze in koor. Omdat hun vader zo veel 
van vissen hield en minder streng en bang was dan hun moeder, ging hij mee naar 
de vijver. Onderweg vertelden Joep en Joris het verhaal over de plastic haai en vader 
knikte hevig. ‘Dat is inderdaad een heel spannend verhaal jongens, laten we proberen 
om die haai te vangen!’ zei vader en hij knipoogde in gedachten.
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Aan de kant van de vijver met de hengel in de hand, zat de tweeling met hun vader 
al een half uur voor zich uit te staren zonder iets te vangen. Toen trok plotseling de 
lijn van Joris strak. Joris trok hard aan zijn hengel en haalde daarmee langzaam iets 
uit het water. Het was… het was… een colaflesje en niet zomaar een. Nee het was 
zijn eigen flesje cola dat hij gisteren in het water had gegooid! Joris en Joep werden 
tegelijk rood, vuur rood. Vader merkte gelukkig niks en bleef gespannen voor zich 
uit kijken. Het was weer even rustig, tot dat beide hengels iets aan de lijn hadden. De 
tweeling haalden samen op en…’CHIPS’, klonk het uit twee geknepen keeltjes. 
Vader schrok op en keek verbaasd naar de vangst. ‘Tja, een chipszak, een flesje, een 
heel menu! Wie doet nou zoiets?’ zei vader tegen de tweeling. De jongens waren druk 
met het opruimen van de visspullen en ze keken verdacht lang naar het gras.
‘Ach, is die vijver ook weer wat schoner. Ik denk dat we niks meer vangen vandaag, 
laten we maar gaan.’ zei vader. 
En zo ging de tweeling opgelucht naar huis… 
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Tekst: Nynke van der Werf (Windesheim Zwolle)
Illustraties: Kirze (OBS Atalanta, Heerhugowaard), Sakina (OBS Pantarijn, De Meern)11

Het schelpavontuur 

Ze staan nog maar net in de keuken of ze horen hun schelp overgaan. ‘Pssttt, 
pssttt!’ Hij ligt midden op het kookeiland. ‘Marrit’, zegt Fardau, ‘neem jij de 
schelp op?’ 

De schelp is heel bijzonder. Fardau en Marrit waren in de weken hiervoor met hun 
ouders op vakantie naar Texel geweest. Voor hun schelpenverzameling hadden ze 
op de Texelse stranden druk gezocht naar de mooiste schelpen, totdat er ineens een 
schelp naar hen riep: ‘Pssttt, pssttt, neem mij mee alstublieft, pssttt, pssttt!’ Daar zijn 
de avonturen van Fardau en Marrit met deze bijzondere schelp begonnen. Want de 
schelp bracht hen in verbinding met de dieren in zee. Op Texel zelf hadden ze zo al 
meerdere gesprekken gehad met bultruggen in de buurt van Hawaï, 
haringen uit de Noordzee en zelfs met een witte haai die voor 
de kust van Australië zwom. De dieren uit de zee vonden 
het net zo leuk als de meiden, want zo hoorden zij eens 
iets van die gekke, gevaarlijke landrotten zonder dat ze 
gevaar liepen. En zo leerden Marit en Fardau in hun 
vakantie alles over het leven in zee. Veel meer dan tijdens 
alle lessen op school. En dit was nog veel leuker ook. 
Omdat ze op vakantie geen ‘gedoe’ wilden, hadden ze er 
tegen niemand over verteld. Zelfs niet tegen hun ouders, 
want als die tijdens een barbecue met vrienden erover 
gingen praten na een paar glazen witte wijn… Voor ze het 
wisten, zouden ze overspoeld worden door cameraploegen, 
journalisten en ander nieuwsgierig volk. Nee, deze 
bijzondere schelp hielden ze voorlopig voor zichzelf. 
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‘Pak jij de schelp nou?’ roept Fardau die ondertussen een pan uit het keukenkastje 
haalt om soep te maken. ‘Ja… met Marrit’, zegt Marrit in de schelp. Marrit houdt de 
schelp dicht tegen haar oor om goed te kunnen horen wat er wordt gezegd. ‘Pssttt, ik 
wil jullie iets vertellen over soep. Je spreekt met Dolfijn. Gaan jullie even zitten? Zet 
de schelp maar even op de luidspreker.’ 
‘Gaat u ons helpen om groentesoep te maken…?’ vraagt Fardau aan de schelp. ‘Dat is 
heel lief van u… want we vroegen ons net af of…’ 
‘Pssttt, nee ik heb jullie hulp nodig’, zegt Dolfijn. ‘Er is een groot probleem in het 
water van de Grote Oceaan. Er drijven allemaal plastic tassen, plastic flessen en 
plastic kratten. De dieren denken allemaal dat het lekker eten voor ze is. Maar dat is 
natuurlijk niet zo!’ 
Fardau en Marrit kijken elkaar verschrikt aan. ‘Maar hoe komt het daar?’ vraagt Marrit. 
‘Teveel mensen gooien hun afval niet in de prullenbak maar op het strand en dat 
is zwerfafval’, zegt de Dolfijn. ‘Zwerfafval komt in sloten en kanalen terecht en 
uiteindelijk in zee. Je hebt op school vast geleerd dat het water in de zee niet op één 
plek blijft maar meebeweegt met de stroming. Al het plastic afval drijft mee met de 
stromingen en komt uiteindelijk in de Grote Oceaan bij Amerika. Daar lijkt het wel 
een groot eiland van plastic. Mensen noemen het wel de plastic soep.’ 

Dolfijn vertelt nog veel meer over de plastic soep. Over hoe het de oceaan en het 
leven daarin bedreigt. ‘Kunnen jullie helpen?’ eindigt Dolfijn haar verhaal. Fardau en 
Marrit denken na wat de dolfijn allemaal aan hen heeft verteld over al het plastic in 
het water, de dieren, de flessen, plastic tasjes en de soep. 
‘Soep, soep, alles draait om soep vandaag’, zegt Fardau met een lach. ‘We moeten een 
plan bedenken, Fardau’, zegt Marrit en ze kijkt heel ernstig. 
‘Ja Marrit, ik ben al aan het denken. Kijk maar’, reageert Fardau en ze trekt een diepe 
rimpel boven haar ogen.
‘Er wordt zoveel plastic zomaar weggegooid. Soms 
gebruiken ze iets maar één keer zoals bekertjes, rietjes en 
gebaksbordjes. Dat is toch geen feestje voor de zee met 
zoveel jarige mensen op de aarde’, zegt Fardau. Fardau lijkt 
wel een meisje die liever lol maakt dan serieus is maar ze 
is heel erg begaan met de dieren en planten. 
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De meiden pakken pen en papier en gaan een plan maken om 
te voorkomen dat er meer plastic in de oceaan terechtkomt. Ze 

schrijven op wat ze willen doen en wat ze daarvoor nodig hebben. 
‘We hebben in ieder geval twee aquariums nodig’, zegt Marrit. 

‘Ga je alle dieren zelf onderdak geven?’ zegt Fardau met een knipoog.
‘Nee serieus, als we nou het plastic dat we tegenkomen op straat verzamelen!’, roept 
Fardau enthousiast. 
‘Oké… maar wat moeten we dan met die aquariums?’ vraagt Fardau. 
‘Dat zie je zo wel’, antwoordt Marrit, die geen zin heeft om het uit te leggen. 

Zo gezegd, zo gedaan. De zelfgemaakte groentesoep moet maar even wachten! 
Fardau en Marrit gaan op weg en verzamelen het plastic dat ze onderweg naar de 
winkel tegenkomen in een tas. ‘Wow, moet je kijken wat hier ligt! Dat mensen dit op 
straat gooien’, roept Fardau terwijl ze een mooie plastic pen opraapt. Marrit heeft 
al bijna een hele tas vol met flesjes, snoepverpakkingen, plastic tasjes en plastic 
bekers. Als ze bij de winkel komen, zien ze dat veel mensen geen eigen 
boodschappentas bij zich hebben en een plastic tas kopen bij de kassa. 
‘Nog meer plastic, Fardau’, zegt Marrit bedroefd. ‘Wij gaan er voor 
zorgen dat mensen op een goede manier met plastic omgaan’, zegt ze 
vastberaden. ‘Kom laten we boodschappen doen.’ 
Ze bekijken het boodschappenlijstje dat ze hebben gemaakt en doen alle 
boodschappen in het winkelmandje. Als de kassameneer alles heeft gescand, vraagt 
hij: ‘Willen jullie een plastic tas dames?’ 
Fardau en Marrit zeggen in koor: ‘Nee, bedankt hoor. We hebben al een rugzak… 
meneer.’ 

Terug thuis in de tuin gaan Fardau en Marrit direct aan de slag. Op de tafel staan 
twee aquariums. ‘Waar heb jij de tas met plastic neergezet? Dan kan ik vast beginnen 
met het maken van de plastic soepzee’, roept Marrit naar Fardau. Marrit is zelf 
al druk bezig met het andere aquarium, waarin ze de zee maken zoals die hoort: 
helemaal schoon en met planten en dieren. ‘Ohh… dus dat bedoel je’, reageert 
Fardau, die doorkrijgt wat Marrits bedoeling is met de twee aquariums. 

‘Pssttt’, horen ze vanuit de keuken, ‘pssttt.’ 
Fardau rent snel naar de schelp. ‘Ja, met ons.’ 
‘Pssttt, wat is jullie plan? Pssttt.’ vraag Dolfijn. Fardau vertelt dat ze allemaal plastic 
hebben verzameld onderweg naar de winkel waar mensen allemaal plastic zakjes 
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kochten om hun boodschappen in te doen. ‘Nu zijn we twee 
aquariums aan het maken, Dolfijn. Eén aquarium als een 
zee met plastic soep en één met vissen en andere dieren die 
gezond kunnen leven’, vertelt Fardau. En die zetten we in de supermarkt 
zodat iedereen het kan zien. 

‘Vergeet je niet te vertellen dat we de mensen duidelijk willen maken dat het niet 
goed gaat met de zee door al het zwervende plastic. En dat ze beter om moeten gaan 
met plastic’, roept Marrit vanuit de tuin. ‘Wij willen dat ze goed gaan nadenken voor 
ze wegwerpplastic kopen en gebruiken. Plastic is natuurlijk handig, maar er zijn ook 
goede plastic vervangers, dat vertellen we de mensen ook’, zegt Fardau. 
‘Pssttt, hieperdepiep, hieperdepiep’, roept Dolfijn. ‘Wat een goede ideeën van jullie. 
Namens alle dieren in de zee: dankjewel en heel veel succes! En als jullie vragen 
hebben, schelp je me dan?’

De meiden voeren het plan uit zoals ze bedacht hebben. Ze worden beroemdheden 
in de stad. En belangrijker: de mensen zijn door hen aan het denken gezet en de 
straten worden iedere dag schoner. En uiteindelijk de oceanen ook. Hoe vaak ze ook 
geïnterviewd worden, over de schelp vertellen Fardau en Marrit niets. Ze zijn te bang 
voor misbruik. Daar moeten ze niet aan denken. Maar iedere keer als ze de schelp 
zien liggen, denken Fardau en Marrit aan de wijze Dolfijn en wat ze van hem hebben 
geleerd… 

‘Pssttt… pssttt’, Dolfijn heeft nog een vraag aan de kinderen. 
‘Wat kunnen jullie zelf doen om minder plastic te gebruiken?’
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Tekst: Sarah de Vink (Hogeschool Leiden)
Illustraties: (Kaitlin, Merel en Simon, RKBS Molenbolwerk, IJzendijke)12

Pieter en de stuntmeeuwen 

Het is een heerlijke dag 
vandaag, de zon schijnt 
gouden stralen op de 

zee. Zoals elke dag vliegen 
Finn en Jip samen boven 
zee. ‘Nu lijkt het net of er 
allemaal glitters in de zee 
gestrooid zijn’, roept Finn blij naar 
zijn broertje Jip. 
Jip is minder blij: ‘Wij meeuwen moeten altijd de troep van de 
mensen opruimen, elke dag weer. Er drijft allemaal afval in de zee, het wordt steeds 
meer en mama heeft er per ongeluk van gegeten. Ze heeft al vijf dagen buikpijn.’
Jip zweeft altijd graag boven het water van de zee, dan kijkt hij naar de golven. Maar 
hij ziet steeds vaker plastic drijven. ‘Vliegen is helemaal niet leuk meer zo’, zegt hij. 
Ook Finn vindt dat de zee minder mooi is geworden ondanks het glitter effect. Dat 
dieren er buikpijn van krijgen is niet leuk. Daarom besluiten Finn en Jip om samen 
met de andere meeuwen het strand op te ruimen. Een echte stoere meeuwenactie! 

‘Pieter, ben je al klaar?’ ‘Ja mam, ik kom zo, nog even mijn handdoek pakken.’ 
Pieter gaat altijd graag naar het strand. Hij maakt mooie zandkastelen, zoekt 
schelpen en kijkt altijd naar de vogels die boven de zee zweven. Vooral de meeuwen 
zijn geweldige zweefvliegers. Vandaag is het weer zo ver, samen met mama en Aysha 
en Doedel de Poedel gaat hij een dagje naar het strand. Ze hoeven niet ver te fietsen, 
ze wonen in Kijkduin vlakbij Den Haag. 

Met in zijn ene hand een handdoek en in zijn andere hand een emmer met daarin 
zijn mooie rode schep, loopt Pieter even later het strand op. Hij voelt het zand tussen 
zijn tenen, lekker warm en zacht, dat is het heerlijke strandgevoel, dit gevoel moet je 
lekker lang vasthouden. 
Hij blijft even staan en doet zijn ogen dicht, hij ademt diep in door zijn neus. ‘Wat 
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ruikt het strand toch lekker’, denkt hij. ‘Het ruikt naar 
buiten, maar buiten heeft geen geur. Het ruikt naar 
warmte, maar ook dat kun je eigenlijk niet ruiken. Het 
ruikt ook naar de wind… uh… nou ja… wind is normaal 
ook geurloos…’. Dan begint hij een stukje te rennen, hij voelt 
hoe het zand wat harder is geworden. Dat komt door de zee. Soms 
is het vloed, dan komt het water hoger en wordt het zand nat. Hier leggen zij hun 
handdoeken neer. Het is zo warm vandaag, dat ze juist voor het nog wat vochtige 
zand kiezen. Pieter gaat liggen, hij kijkt naar de blauwe lucht waar maar een paar 
kleine wolkjes te zien zijn. 

Dan opeens gaat Pieter rechtop zitten. ‘Wat is er aan de hand, Pieter?’ vraagt mama. 
Er is iets vreemds aan de hand. ‘De meeuwen… ze zweven niet boven de zee!’ Pieter 
vindt het vreemd want de meeuwen zijn er altijd. 
En dan ziet hij ze op het strand. Precies op de plek waar de golven op het zand 
aanrollen, zitten wel twintig meeuwen! Het lijkt wel of ze aan het opruimen zijn… 
het lijkt wel of ze samenwerken. Ze verzamelen al het afval dat ze kunnen vinden 
en brengen het naar een andere meeuw. Er liggen pakjes drinken, lege waterflesjes, 
boterhamzakjes en nog veel meer. Pieter kijkt er een tijdje naar. Dan staat hij op. 
‘Mam, Aysha, volgens mij proberen die meeuwen ons iets te laten zien, ze willen ons 
iets duidelijk maken. Het is hier een rotzooi. Een rotzooi, door mensen gemaakt. De 
dieren ruimen ons afval op. Ik ga ze helpen.’ 
Pieter pakt zijn emmer en loopt naar de zee. Zijn moeder en zusje zijn trots op hem 
en mama heeft een brede glimlach op haar gezicht. ‘Ik ook’, zegt kleine Aysha, ‘ik 
ook helpen.’ Dan staat ook mama op, ze pakt de lege strandtas en loopt achter Pieter 

aan. Ze stoppen en proppen het afval in de tas en in de emmer 
van Pieter. ‘Kijk mam, er zijn meer mensen tassen aan het 

leegmaken. De mensen komen ons helpen!’ roept Pieter 
dolblij. ‘Ik ben trots op je, Pieter’, zegt mama, ‘en ook op 
jou, Aysha.’ 
Even later staan er wel dertig mensen met tassen in hun 
handen. 

Kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s met grijze 
haren, allemaal ruimen ze het afval op. En Doedel 

rent steeds heen en weer met stukken vuil in zijn 
bek. Iedereen is vrolijk en praat met elkaar. Pieter 
glimt van trots en hij gaat nog harder glimmen.  
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Er is een mevrouw van de krant die met Pieter wil praten over de actie: ‘Hoe heb je 
dit bedacht, hoe is het je gelukt om al die mensen mee te laten helpen? Ga je hiermee 
door, komt er een volgende Pieterdag?’
‘Pieterdag, Pieterdag?’ vraagt Pieter. ‘Oh, u bedoelt een dag waarop we met z’n allen 
het strand schoon gaan maken!’
‘Nee’, vervolgt Pieter, ‘nee, voortaan is elke dag Pieterdag. Hier, in Zandvoort en 
overal waar strand is.’ ‘Wat een geweldig idee Pieter’, zegt de mevrouw van de krant, 
‘ik zet het allemaal in de krant.’
 
Pas als het strand er weer netjes uitziet, gaan de mensen terug naar hun eigen 
handdoeken. Pieter is nog nooit zo blij geweest. Als hij om zich heen kijkt, ziet hij 
hoe mensen lege pakjes en boterhamzakjes in rugzakken en tassen stoppen voor ze 
weggaan van het strand. Met een blij gevoel gaat hij op zijn handdoek liggen. Doedel 
ligt uitgeteld op zijn buik naast hem. Pieter doet zijn ogen dicht en voelt hoe de zon 
zijn gezicht warm maakt. Hij hoort Aysha lekker kwebbelen over taartjes van zand.

Op datzelfde moment vieren Finn en Jip samen met alle andere meeuwen feest, zo 
blij zijn ze dat de zee en het strand weer schoon zijn. ‘Finn’, zei Jip, ‘we moeten die 
jongen bedanken. Hij komt zo vaak op het strand en zonder hem was het ons nooit 
gelukt om het strand op te ruimen en de mensen een voorbeeld te geven.’ 
‘Je hebt helemaal gelijk, Jip! Die jongen heeft ons geholpen en we moeten hem 
bedanken. Het strand is nu weer helemaal schoon.’ Samen met de andere meeuwen 
vliegen Finn en Jip naar de plek waar Pieter en zijn familie liggen. Boven de 
handdoeken blijven de twintig meeuwen zweven. Ze maken de mooiste figuren in 
de lucht. Rondjes, hartjes, driehoeken en zelfs een ster. Het is een prachtig gezicht. 
Pieter heeft wel eens gezien hoe vliegtuigjes op een bijzondere manier door de lucht 
vlogen en vormen in de lucht maakten. Mama vertelde toen dat het stuntvliegtuigjes 
waren. Pieter bedenkt daarom nu dat dit stuntmeeuwen zijn. 
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De volgende dag staat het verhaal van Pieter en de meeuwen in de krant met daarbij 
een foto van de stuntmeeuwen en Pieter. Doedel staat er ook nog op. Door dit mooie 
verhaal komen er meer prullenbakken op het strand. Er ligt nu veel minder plastic 
op het strand en in de zee. De mensen ruimen nu namelijk steeds vaker hun eigen 
afval op. De mensen noemen dit Pieteren en elke dag is Pieterdag! De stuntmeeuwen 
vliegen nu elke dag om twaalf uur op dezelfde prachtige manier door de lucht om de 
mensen te bedanken. En de moeder van Finn en Jip… die heeft geen buikpijn meer. 



Van plastic tot…

Is het jou weleens opgevallen, buiten 
in de natuur, of onderweg, hoeveel 
plastic afval er ligt? 

Een klokhuis van een appel vergaat wel, 
maar plastic kan niet door de natuur 
worden afgebroken. Dieren zien het 
verschil niet tussen een lekker besje of 
een stukje plastic.

Eigenlijk is het heel simpel: plastic hoort 
niet rond te slingeren op straat of in de 
natuur, maar gescheiden van het overige 
afval in de daarvoor bestemde afvalbak.

Plastic vergaat niet helemaal. Plastic 
wordt zo klein dat het niet meer met 
het blote oog te zien is. Als je plastic 
afval bijvoorbeeld in de bosjes gooit, 
wat gebeurt er dan mee? De eerste 
stap is dat het in kleine stukjes breekt, 

omdat het bijvoorbeeld ergens achter 
blijft hangen of wordt aangevreten 
door dieren. Die stukjes worden steeds 
kleiner, maar zijn net zo giftig om op te 
eten als grote stukken plastic.  
Niet alleen gaan dieren daaraan dood, 
maar het komt ook in het water terecht. 
Vissen eten uit dit water, mensen eten 
vervolgens de vissen.

Veel beter kun je plastic opnieuw 
gebruiken. Dit gebeurt door 
het eerst te filteren en dan te 
hergebruiken. Hierdoor krijgt plastic 
een nieuwe bestemming. Zoals het 
verpakkingsmateriaal om het eten vers 
te houden, of misschien wel als jouw 
nieuwe speelgoed. Wat doe jij vanaf nu 
met jouw plastic afval?

Advertorial



Quiz
Geef aan hoeveel jaar jij denkt dat de 
natuur nodig heeft om de volgende 
producten volledig te verteren:

Klokhuis van een appel 
A 14 dagen  
B 6 jaar 

Papier 
A 0-6 maanden 
B 80 jaar 

Plastic flesje 
A nooit 
B 1 maand 

Kauwgom 
A 25 jaar 
B 6 maanden 

Blikje 
A meer dan 50 jaar 
B 2 jaar 

(bron: www.milieukrantonline.nl/mko_07/quiz.php)

Alle juiste antwoorden: A



Plastic fantastic…

Plastic wordt veel gebruikt. Kijk maar 
eens om je heen. De meeste verpak-
kingen zijn van plastic. Maar ook kasten, 

stoelen, apparaten. Plastic is sterk materiaal 
dat erg lang mee gaat. Wij, ROVA, vinden het 
daarom zonde dat het slechts één keer wordt 
gebruikt en vervolgens met het vuilnis mee de 
verbrandingsoven in gaat. Immers alles wat 
in het restafval c.q. de grijze container komt, 
wordt verbrand. Daarmee verliezen we de 
grondstoffen waar de spullen van gemaakt zijn. 
Bij plastic hebben we het dan over olie. Het is vreemd dat we dan opnieuw olie uit de 
toch al uitgeputte aarde halen om nieuwe spullen te maken.

Wat eigenlijk nog erger is, is als plastic in de natuur terecht komt. Sommige mensen 
gooien het gewoon van zich af… maar soms glipt het ook gewoon weg. Wist je dat 
dit ‘zwerfvuil’ mede de oorzaak is van de plastic soep? Alles wat op onze straten, 
in struikjes en in slootjes terecht komt wordt met behulp van de wind en water 
meegevoerd naar de oceanen. Daar hoopt het zich op en vormt een soort eiland zo 
groot als Frankrijk, Spanje en Portugal samen. Uiteindelijk komen kleine plastic 

deeltjes via etende vissen en vogels in ons eten terecht.

Bewust omgaan met spullen
ROVA vraagt mensen om thuis al zoveel mogelijk 
afval te scheiden. We halen alle grondstoffen en afval 
apart op. ROVA brengt de waardevolle grondstoffen 
naar fabrieken die er nieuwe spullen van maken. Dit 
noemen we circulaire economie.
Het afval scheiden blijkt gemakkelijker dan dat 
mensen denken. Inmiddels scheiden inwoners van 
een aantal ROVA-gemeenten al 89% van hun afval. 
We horen daarmee tot de koplopers in Europa. We 
maken iedereen bewust van het feit dat veel afval 
een grondstof is en zorgen er zo voor dat waardevolle 
grondstoffen niet worden verbrand.

Advertorial



Mooi Schoon
Rondzwervend afval willen 
we natuurlijk voorkomen. We 
vertellen mensen hoe ze er voor 
kunnen zorgen dat de plastic 
soep niet groter wordt. En 
als er toch zwerfvuil ligt, dan 
ruimen we het samen op (dus 
ook met jou . Daarom is 
er het zwerfvuilprogramma 
Mooi Schoon. Kijk maar even 
op de website www.mooi-schoon.nl. Heb je zelf een idee of wil je zelf aan de slag 
gaan tegen zwerfvuil? Neem contact met ons op via de website. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter! 

Over ROVA
ROVA is een afval-inzamelbedrijf. Wij werken met 400 collega’s voor 24 gemeenten 
in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Utrecht en Flevoland. Naast 
afval houden wij ons bezig met het beheren van de openbare ruimte voor een 
aantal gemeenten. Wij geloven er in dat mensen zich beter voelen in een schone en 
duurzame samenleving, daar werken we dus aan. Het liefst samen met jou!  
www.rova.nl

Weetjes & Tips
 ■ Zwerfvuil staat in de top 3 van meest voorkomende ergernissen van de Nederlander.
 ■ We produceren jaarlijks zo’n 300 miljoen kilo zwerfvuil in Nederland.
 ■ Jaarlijks verdwijnt bijna 450 miljoen kilo plastic verpakkingen in het restafval.
 ■ Je kunt plastic verpakkingen inleveren met het huishoudelijk afval. In de meeste 
gemeentes kan dat als pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons).

 ■ Neem een boodschappentas mee bij het winkelen en neem zo weinig mogelijk 
plastic tasjes aan, om plastic restafval te vermijden.

 ■ Gebruik plastic flesjes vaker, bijvoorbeeld voor drankjes onderweg. 
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Full House 

Het was best een mooie dag om dood te gaan. Maar er zouden nog veel 
mooie dagen komen, dus besloot opa Wiek om dat moment voorlopig 
nog maar even uit te stellen. Bovendien zou zijn kleinkind Faas vandaag 

langskomen en het zou zo sneu zijn als die jongen dan weer naar huis moest omdat er 
niemand was om hem gezelschap te houden. Geen levend iemand in ieder geval.

Het zonnetje vuurde ondertussen haar onbarmhartig krachtige stralen naar de wereld 
en zorgde er voor dat alle bewoners van bejaardenhuis ‘Meibloesem’ zuchtend en 
steunend over de binnenplaats liepen. Of beter gezegd: sjokten en rolden. Een blik 
naar de lucht vertelde dat het opnieuw een dampend hete dag zou worden.

Plotseling stopte er met gierende banden een hip, rood autootje voor het bejaarden-
huis. Een lange, slanke vrouw met een grote zonnebril op haar hoofd duwde iets uit 
de auto. Als je het van iets dichterbij bekeek, zag je dat het niet ‘iets’ was, maar een 
jongen van een jaar of tien. ‘Ik zie je vanavond weer’, schetterde het vrouwmens en 
ze tikte onderwijl druk op haar telefoon. Die jongen was Faas. Hij liep zonder om te 
kijken naar het grote, sierlijke hek. De weg kende hij al uit zijn hoofd. Hier moest hij 
de hoek om en dan aan het einde van het laantje moest hij rechtsaf. Zijn opa Wiek 
stond al op de uitkijk en gaf een harde brul bij het zien van Faas: ‘Klaar om de wereld 
te redden vandaag?’ Faas moest altijd lachen om zijn activistische opa.

Voorzichtig liep Faas achter opa aan in het veel 
te krappe huisje. Overal slingerden 

pizzadozen en het rook een beetje 
naar aangebakken tofuburgers. 
Aan de muur hingen allemaal 
posters met foto’s van onder andere 

veel te magere kinderen en ijsbeertjes 
op ijsschotsen. ‘Vandaag’ zei opa, ‘gaan 

we de wereld eens een poepje laten ruiken.’ Een opmerking 

bovenbouw
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die Faas helemaal voor zich zag: opa Wiek stond altijd garant 
voor spraakmakende acties. Opa maakte een ouderwets 

dansje en hij schoof een folder onder Faas zijn neus. ‘Plastic is 
not Fantastic’ stond er op de voorkant geschreven in grote letters. 

Eronder stond een foto van een schildpad, helemaal verstrikt in een plastic tasje. Faas 
keek ernaar en keek dan ongelovig naar opa. ‘Gebeurt dit echt?’ ‘Helaas wel’ zei opa 
nu droevig, ‘en daarom gaan wij vandaag met de bus naar een protestactie. We gaan 
de wereld eens even vertellen waar we als mensen mee bezig zijn. Maar eerst gaan we 
even wat eten. De wereld wacht nog wel even op ons.’
Een half uurtje later hoorden ze luid getoeter ‘attenttttie, attenttttie’. Siem – de 
chauffeur – tetterde krakerig door een grote, rode megafoon, maar dit had hij net zo 
goed niet kunnen doen. Het was een onmogelijke opgave om hier een bejaarde te 
vinden met een goed werkend gehoor, ondanks alle gehoorapparaten.

Opa Wiek en Faas stapten als eersten in de bus. Zij waren klaar voor de actie!
Tweeëneenhalve minuut later bewoog er voorzichtig een volgende deur en schuifelde 
een bejaarde richting het rammelende gevaarte. Er kwam steeds meer activiteit 
bij de deuren en bij de bus. ‘Gaat het nog lang duren?’ vroeg de fitte Sara met 
paardenbloemgeel haar. ‘Nog even geduld, mevrouwtje’ antwoordde de chauffeur, ‘we 
wachten nog op Anita van nummer 87.’ Een zware zucht ging door het busje heen. 
Anita was altijd de laatste bij alles en niemand durfde er dan ook op te hopen dat ze 
vandaag wel op tijd zou zijn. ‘Die trage slak ook altijd!’ mopperde Ina en ze besloot 
om alvast haar advocaattoffees uit te delen. Ideale manier om kunstgebitten mee in de 
mond te houden. Karin vertelde ondertussen aan iedereen die het maar horen wilde en 
ook aan iedereen die het niet horen wilde over haar avontuurlijke leven aan de voet van 
een Chinese berg. Bijna iedereen kende het verhaal van de gebraden hamsters omdat 
Karin het altijd weer vertelde. ‘Bah zeg, wat een onsmakelijk verhaal’, zei Catharina die 
het verhaal nog nooit had gehoord – tenminste, dat dacht ze, maar ze vergat bijna alles. 
Ze trok haar neus op en werkte haar make-up bij in de zijspiegel van het busje.

‘Daar komt dat ouwe mens eindelijk!’ schreeuwde de 91-jarige Freya en ze wees 
driftig naar buiten. Een halve minuut later stond Anita hijgend in het busje. ‘Het 
spijt mij enorm, maar ik zat op de toilet.’ Freya brulde door het busje heen dat ze dat 
niet hoefde te zeggen, want er vlagde namelijk nog een stuk wc-papier uit haar broek. 
Anita kleurde rood en ging achterin het busje zitten. ‘Het is al goed’, bromde Siem en 
hij drukte het gaspedaal zover in dat de kunstgebitten nog net niet tegen de voorruit 
vlogen. ‘Mag het wat zachter?’ brulde Catharina van achter uit het busje terwijl ze 
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wanhopig probeerde om haar haar in model te houden. Maar Siem deed net of hij 
niets hoorde en reed stug door. Na vier landweggetjes, drie snelwegen en één afrit 
waren ze dan eindelijk op de plaats van bestemming aangekomen. De bejaarden 
applaudisseerden luid toen ze het bord “Amsterdam” zagen. Veel bewoners waren nog 
nooit in Amsterdam geweest en ze wezen elkaar voortdurend op allerlei bijzondere 
dingen: ‘Kijk, het Van Goghmuseum! Daar zou ik nog wel eens naar toe willen!’ 
en ‘is dat niet het huisje waar hoe-heet-ze-ook-alweer gewoond heeft?’ Piet – van 
nummer 82 – keek dromerig voor zich uit. Waarom branden al die rode lichtjes hier 
toch?, dacht hij, het is nog klaarlichte dag. Zonde van die verspilde energie en eh doe 
toch een jas aan meisje. Hij haalde langzaam zijn schouders op en keek daarna naar 
een net iets te dikke ballonnenverkoper.

Toen stopte de bus abrupt op de hoek van een straat. Siem brulde door de microfoon, 
hij ging er van uit dat iedereen doof was. Iedereen moest om vier uur vanmiddag weer 
op deze plek zijn. Nadat alle spandoeken en rollators waren uitgeladen, was het tijd om 
de stad in te gaan. Het grijze leger veroverde langzaam maar zeker de stad Amsterdam. 
Af en toe schreeuwden de oudjes iets over het behoud van de natuur, maar Faas had 
geen idee waarover het ging. Hij kon alleen maar aan de schildpad denken.

Eindelijk waren ze op De Dam aangekomen. De zon brandde fel en zo zou je de 
stemming op het plein ook wel kunnen noemen. Spandoeken werden uitgerold en 
Faas keek nieuwsgierig naar de teksten op de doeken. ‘Natuurbehoud laat niemand 
koud’ en ‘Plastic soep? Weg met die troep!’ Een wat oudere man ging op een kistje 
staan en vertelde kort wie hij was. ‘Dat is de demonstratieleider’, fluisterde opa Wiek 
en nog voor dat hij het verder kon uitleggen, brulden de bejaarden mee de leus: 
Plastic Soep! Weg met die troep!’ Langzaam kwam de rollende en strompelende 
massa in beweging, steeds meer mensen sloten zich aan. De menigte klonk steeds 
bozer en bozer terwijl de groep steeds groter werd. Faas hoorde oud-operazangeres 
Freya er bovenuit krijsen met haar valse stem en zijn opa hield een gebalde vuist in 
de lucht. Opa Wiek was vroeger lid geweest van de vakbond voor Brood Bakkende 
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Maar toen gebeurde er iets waar niemand rekening mee had gehouden. Opeens 
vloog er iets door de lucht en even later volgde een harde knal. Gillend en 
krijsend vluchtten de bejaarden weg. Wiek sleurde Faas gauw mee in een Chinees 
theewinkeltje en nog voor dat ze het winkeltje uit konden gaan, stopten de eerste 
politieauto’s al op het plein. Sirenes loeiden en een paar laatste Spaanse toeristen 
vluchtten alsof er een stier achter hen aan zat. Ze hoorden hard geschreeuw vlak 
buiten de winkel. ‘Ik zal je leren, stuk tuig!’ brulde iemand heel hard. En toen opa 
en Faas even later hun neus buiten het winkeltje staken, zagen ze dat Freya – samen 
met een hele dikke mevrouw – boven op een jongen zaten. De jongen, hij was het 
die een stuk vuurwerk tussen de groep bejaarden had gegooid, keek met angst en 
ontreddering in zijn ogen naar de dikke mevrouw op zijn buik. Ze had een vuurrood 
gezicht van inspanning en Freya zwaaide met haar stok triomfantelijk in de lucht. 
‘We hebben hem!’ schreeuwde ze, en even later stonden er drie agenten om de jongen 
heen om hem af te voeren in een politiebusje.

Ondertussen hadden alle bejaarde bewoners zich weer op het plein verzameld en 
iedereen wilde precies weten van Freya hoe ze dat toch gedaan hadden. ‘En toen stak 
ik mijn wandelstok uit en daar viel hij over, die sukkel’. Geestdriftig ging ze door 
met het verhaal, terwijl de dikke mevrouw nog naar lucht aan het happen was. Even 
verderop probeerde een man wat dichter bij de menigte te komen. Hij duwde wat 
mensen opzij en als je beter keek, zag je dat er een cameraman achter hem aan liep. 
‘Even opzij mensen’, riep de man van het journaal toen hij Freya zag. ‘Dus u bent 
de held van de dag?’ Freya glom van trots en begon het hele verhaal nog een keer te 
vertellen.

’s Avonds in de gemeenschappelijke huiskamer van het bejaardenhuis keken ze tv 
en zagen ze zichzelf op het journaal. Nu wist het hele land over plastic soep! Een 
aantal oudjes sliep met hun kin op hun borst voor de televisie, ze waren doodmoe van 
alle emoties. Wiek speelde nog een spelletje Yahtzee met Faas, maar zijn gedachten 
dwaalden steeds af. ‘Opa?’ vroeg Faas voorzichtig, ‘we zouden vandaag toch de 
schildpadden gaan helpen?’ ‘Dat is helemaal waar!’ reageerde Wiek. ‘Maar’ vervolgde 
opa, ‘dat hebben we ook gedaan, Faas. Mensen weten nu dat schildpadden verstrikt 
kunnen raken in plastic afval en dat het beter is om plastic in te zamelen, of om het 
niet te kopen.’ En na een slokje van zijn thee: ‘Ga jij maar door, jong, met actievoeren. 
Begin maar met een spreekbeurt voor de klas, is dat een idee?’ 
Faas knikte. Dat zou hij doen en hij gooide z’n dobbelstenen. ‘Full House!‘ riep hij.
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Ik heb je gewaarschuwd!

Thomas loopt de supermarkt uit met een flesje cola en een zak zure matten. 
Hij trapt tegen een blikje dat naast een prullenbak ligt. ‘Wat een rotdag’, 
denkt hij. De meester moest hem vandaag weer hebben. Hij was niet de 

enige die de meiden uitlachte toen ze met het idee kwamen om een modeshow op 
school te doen. Het was zeker geen reden om hem een half uur na te laten blijven om 
de klusjes van de meester op te knappen. 

Thomas loopt door het park naar huis toe. Hij eet 
de laatste zure mat op en gooit het zakje op de 
grond. Straks moet hij zijn moeder gaan uitleggen 
waarom hij zo laat thuis is. Hij zal wel zeggen dat 
hij bij Bram was en dat hij vergeten was om te 
bellen. Dan hoort hij een stem. ‘Raap dat zakje 
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eens op!’ Thomas kijkt achterom. Het was een oude man op een bankje. ‘Ach bemoei 
je er niet mee,’ zegt Thomas bot. ‘Hier zal je spijt van krijgen jongen’ zegt de man. 
‘Jongens zoals jij beseffen niet wat die vervuiling aanricht. Een wereld zonder plastic 
is het veiligst voor jullie generatie.’ ‘Wat een rare vent,’ denkt Thomas en hij gooit zijn 
flesje in een plas. ‘Dan moet je het zelf maar weten,’ hoort hij de man zeggen. Als hij 
achterom kijkt om wat naar de man te roepen, is de man verdwenen. 

Als Thomas thuiskomt, is zijn moeder al aan het koken. Zijn vader werkt nog. Hij zal 
vanavond weer laat thuis komen. Thomas voelt zich somber, hij wil zijn vader spreken 
over het gedoe op school. Als hij het zijn moeder zegt, zal ze de meester gelijk geven. 
Na het eten gaat hij naar zijn kamer. Hij heeft een klein balletje waar hij altijd mee 
hooghoudt. Het balletje heeft hij gehad van een speler van Liverpool toen hij daar 
met zijn vader was. Thomas probeert zijn record te verbreken, maar hij heeft zijn dag 
niet vandaag. Eigenlijk mag hij niet binnen voetballen van zijn ouders, omdat hij een 
keer de tv had omgetrapt. Hij hoort zijn moeder naar boven komen en legt gauw zijn 
bal weg. Ze zegt hem welterusten, omdat ze nog even naar een vriendin gaat. 

Thomas zit tot laat op zijn telefoon. Hij vergeet de tijd als hij voetbalfilmpjes op zijn 
telefoon bekijkt. Als hij zijn moeder op de gang hoort binnenkomen, knipt hij zijn 
lamp uit en doet zijn ogen dicht. Hij valt in een onrustige en diepe slaap. Thomas 
wordt langzaam wakker. Hij rekt zich uit. Als hij zijn ogen opendoet, krijgt hij de 
schrik van zijn leven. Zijn bed is verdwenen. Hij ligt nu op een dun matrasje op de 
grond. Ook zijn rolgordijn voor het raam is weg. Er hangt een oude lap vastgespijkerd 
voor zijn raam. Langzaam beseft hij dat er veel meer dingen missen. Zijn telefoon is 
verdwenen, zijn laptop is nergens te bekennen en zelfs zijn kleine voetbal is weg. Er 
missen allerlei dingen op zijn kamer. Thomas voelt zichzelf boos worden. Is dit een 
stomme grap van zijn vader of heeft zijn moeder voor straf al zijn lievelingsspullen in 
beslag genomen, omdat hij nog zo laat met zijn telefoon bezig was? Thomas stapt zijn 
bed uit en kleedt zich aan. Als hij zijn Nikes wil pakken ziet hij een paar grote leren 
schoenen staan. Zijn Nikes zijn weg! Zijn vader heeft ze omgeruild voor een paar 
lelijke wandelschoenen. 

Thomas stormt naar beneden. Daar zitten zijn ouders aan tafel in de keuken. Thomas 
kijkt zijn ouders aan en roept gefrustreerd: ‘Oké, waarom zijn jullie zo ver gegaan? 
Geef mijn bal en mijn telefoon terug. En hoe hebben jullie mijn bed weg kunnen 
halen, zonder dat ik het door had?’ Zijn ouders kijken hem verbaasd aan. ‘Thomas, 
waar heb je het in hemelsnaam over?’ vraagt zijn moeder. Dan pas beseft Thomas dat 
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de hele keuken compleet veranderd is. Alles is van hout. En er is geen koelkast of 
oven meer. Ook de woonkamer is niet meer te herkennen. Er staat een oude stoffen 
bank en de stoelen om de tafel zijn nu houten krukken. De tv is weg, de computer is 
weg, al zijn lego is verdwenen en ook de verzameling modeltreintjes van zijn vader is 
nergens te bekennen. Thomas voelt zich misselijk worden. ‘Het kan niet anders dan 
dat dit een ander huis is,’ denkt hij. 

Thomas rent naar buiten. Hij ziet kinderen spelen met een oude bal, knikkeren en 
touwtje springen. ‘Normaal speelden er bijna nooit kinderen buiten,’ denkt hij. Al 
zijn vrienden gaan na schooltijd gamen of een film kijken. Ook de huizen zien er 
allemaal anders uit. Alle kozijnen en deuren zijn van hout. De tuin van de buurman 
die eerst vol stond met allemaal plastic tuinkabouters, is leeg. Thomas rent naar zijn 
vriend Bram die hij verderop ziet lopen. ‘Bram, wat is hier allemaal aan de hand, 
man? Iedereen doet raar en alles ziet er anders uit. Kun je met jouw mobiel naar de 
mijne bellen, zodat ik hem kan horen overgaan. Mijn ouders hebben hem verstopt.’ 
‘Hoooow, ook hallo’ zegt Bram verbaasd. ‘Waar heb je het over, ik volg het niet.’ ‘Kun 
je me gewoon bellen?’ vraagt Thomas nog eens. ‘Bellen?’ Bram kijkt hem aan. ‘Wat 
bedoel je nou?’ ‘Dit meen je niet,’ denkt Thomas. ‘Het lijkt wel of ik 200 jaar terug 
ben in de tijd.’ 

Dan ziet Thomas de oude man lopen van de vorige dag in het park. Hij rent naar 
hem toe. ‘Meneer, meneer! Wat is er aan de hand hier? U weet toch wel dat ik niet 
gek ben? Ik heb u gisteren nog gezien in het park.’ De man kijkt hem doordringend 
aan. ‘Ja dat weet ik nog,’ zegt hij. ‘Toen was alles nog normaal,’ zegt Thomas. ‘Nu 
is iedereen… nee, nu is de hele wereld gek geworden. En ik mis van alles.’ Hij kijkt 
de man paniekerig aan. ‘Thomas,’ zegt de man. ‘Wat mis je nu dan?’ ‘Alles! Mijn 
telefoon, mijn huis, mijn bal, mijn vrienden, zelfs buurmans lelijke kabouters!’ De 
oude man lacht. ‘Waar zijn al die spullen van gemaakt?’ Thomas kijkt hem vragend 
aan. ‘Weet ik veel, mijn bal is van leer, en draad en plastic. Mijn laptop van glas en 
plastic. Mijn buurmans kabouters van… PLASTIC!… Al het plastic is weg!’ De 
oude man reageert: ‘Ik heb je gewaarschuwd… je kan er niet verantwoord mee om 
gaan. Ik moest je daarom bewijzen dat plastic hergebruikt moet worden. Alleen 
dan kunnen we plastic blijven gebruiken.’ ‘Dus dit heeft u gedaan?’ zegt Thomas 
stamelend. ‘Alsjeblieft draai het terug. Ik zal altijd alles netjes weggooien en afval 
scheiden! Please draai het terug?’ De man zegt niets en geeft hem een klein beeldje 
van hout, het is een klein colaflesje. Dan voelt Thomas zich slaperig worden, hij valt 
in een diepe slaap. 
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Als hij wakker wordt, ligt hij weer in zijn eigen bed. Hij wrijft in zijn ogen en ziet 
dat zijn hele kamer weer normaal is. Zijn laptop is weer terug, zijn bal en zijn mobiel 
liggen ook op dezelfde plek. ‘Wat een rotdroom,’ denkt Thomas. Maar hij is wel blij 
dat alle spullen er nog zijn. 

Als Thomas op school komt, vraagt hij aan de meester of hij wat voor de klas mag 
vertellen. De meester vindt het goed, als hij het maar kort houdt. ‘Ik wil sorry zeggen 
tegen de meiden voor mijn gedrag gister. Ik wilde jullie niet uitlachen en ik vind 
de modeshow eigenlijk best een goed idee. Wel wil ik wat aan het idee toevoegen.’ 
Iederéén in de klas kijkt hem verbaasd aan, zelfs de meester. Thomas vertelt verder: 
‘Ik zou graag meer verantwoordelijkheid aan de mensen willen vragen als het gaat 
om plastic. Mensen moeten weten waar je het allemaal voor gebruikt. En waarom 
je het moet hergebruiken. Nu is mijn idee om een modeshow te doen in plastic 
kleding. Dus denk aan een jurk van vuilniszakken of een broek van plastic flessen!’ 
Als Thomas uitgepraat is, volgt er een daverend applaus. Iedereen is enthousiast 
en ze gaan aan de slag. Thomas loopt die middag tevreden naar huis. De hele klas 
heeft hard gewerkt aan de plastic modeshow. Alle uitnodigingen zijn naar de ouders 
verstuurd. 

Als hij thuis komt ziet hij het kleine houten colaflesje op de tafel staan… 
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Ollie de octopus 
De meeste sprookjes beginnen met ‘er was eens’. Dit sprookje niet. 

Dit sprookje begint met Ollie, een kleine octopus die het liefst de hele dag in de 
spiegel keek naar alle mooie spulletjes waarmee hij zichzelf versierde. Wanneer hij dit 
niet deed, was hij bezig met het zoeken naar die mooie spulletjes. 
Aan het strand, waar hij woonde, spoelden vaak hele mooie spullen aan. Dopjes met 
mooie kleuren, een aansteker met een prachtige palmboom erop en hij had zelfs een 
keer een gouden autootje gevonden. ‘Spullen die niet door de zee waren gemaakt, 
spullen die niet in de zee thuis hoorden,’ zei zijn mama Octopus. 
William, een zeeschildpad en zijn beste vriendje, wilde nooit mee met zijn 
zoektochten op het strand. William werd er namelijk een beetje droevig van. Hij 
vond het spul gevaarlijk; dat kwam waarschijnlijk omdat een oom van hem verstrikt 
was geraakt in rommel die niet door de zee was gemaakt. Toch kon Ollie het niet 
weerstaan om deze mooie spulletjes te verzamelen. Ze glinsterden en knisperden 
soms zo ongelofelijk mooi! Gelukkig had Ollie ook nog een vriendinnetje, Ophelia 
de zwaardvis. Zij wilde hem wel helpen met haar lange spiesneus. Samen waren 
ze een geweldig duo en ze verzamelden een heleboel prachtige schatten. Ollie had 
een geheime grot ontdekt die hij inrichtte met de mooiste spullen die hij vond. De 
grote oude en wijze octopussen hadden hem verteld dat het meeste van zijn spullen 
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gemaakt was van plastic. Oh… Ollie hield van plastic. Hij was er dol op en kon er 
niet genoeg van verzamelen. Hij droomde in zijn bedje vaak over de prachtige plastic 
speeltjes waarmee hij met zijn acht armen geweldig kon spelen. Zijn verzameling 
maakte hem heel erg gelukkig!

De laatste tijd was Ollie niet meer zo blij… Al dat plastic, waar hij de grot zo mooi 
mee had versierd, bracht hem steeds minder plezier. Ollie wilde namelijk meer, hij 
wilde ook van plastic zijn! Mooi glimmend en onverwoestbaar sterk! Niet meer die 
saaie, paarsblauwe tentakels van octopushuid, maar prachtige, plastic buizen die 
zongen wanneer het water erdoorheen stroomde. 
Niet meer zijn eigen niet-spannende, strakke schuurpapieren huid, maar eentje waar 
je doorheen kon kijken zoals door een bril. Wat zou hij zich dan speciaal voelen! 
Dan zou niemand hem meer uitlachen met zijn verzameling plastic, want hij zou 
het mooiste wezen in de zee zijn. Iedereen zou willen weten hoe Ollie zo mooi was 
geworden! Ze zouden allemaal vriendjes met hem willen zijn. ‘Oooh droom, kom 
alstublieft uit’, riep hij elke dag. Ja dat, dat zou Ollie écht gelukkig maken. 

Het was toen Ollie met William en Ophelia zoals elke dag naar school zwom dat 
hij het mooiste stuk plastic ooit zag. Prachtige blauwe stroken van superzachte 
schuimrubber. Ze waren van het mooiste blauw dat hij ooit had gezien, en hij had al 
heel veel blauw gezien. En kijk! Daar dreef ook een dopje, zo doorzichtig als hij zelf 
graag wilde zijn! Met één van zijn tentakel armen greep hij William vriendschappelijk 
bij zijn schild. ‘Will kijk!’ riep hij opgewonden, zijn ogen glinsterden enthousiast. ‘Die 
stroken wil ik hebben! Die zouden prachtig staan in plaats van de tentakels die ik al 
zo lang heb. Moet je eens bedenken hoe mooi ik zal zijn!’ William knipperde verbaasd 
het water uit zijn ogen. ‘Ollie? Zou je dat nu wel doen?’ vroeg hij voorzichtig. Hij 
wist niet of het wel zo’n goed plan was. Ophelia was het daar niet mee eens. ‘Ja! Die 
moet je echt gaan halen hoor Ollie!’ riep Ophelia enthousiast. Ollie begon meteen 
nog enthousiaster te knikken, hij was door het dolle heen en luisterde niet eens goed 
meer naar William. ‘Zwemmen jullie maar naar school en zeg tegen de juf dat ik later 
kom. Ik moet ze gaan halen,’ zei hij vastberaden. Zonder nog op antwoord te wachten, 
zwom Ollie zo snel als zijn acht armen konden naar de stroken van schuimrubber toe. 
Hij moest er een stukje voor de open zee in, weg uit de veilige beschutting van het 
koraal. Maar niets kon hem meer stoppen! 

Ollie wikkelde zijn tentakels om de blauwe stukken schuim. Ze waren nog mooier 
dan hij had gedacht! Hemelsblauw en zo soepel als zeewier. Zo snel als hij kon zwom 
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hij naar beneden, terug naar de veiligheid van de stenen en het koraal. Daar zocht 
Ollie een rustig stukje op en begon hij zijn vondst aan zichzelf vast te knopen. Met 
zeewier bond hij het spul stevig om zijn tentakels. Het dopje zette hij op zijn hoofd 
als een soort duikbril. Wauw! Nu was hij pas echt bijzonder! Zo vlug Ollie met 
zijn nieuwe outfit kon zwemmen, zwom hij naar school alsof het een olympische 
wedstrijd was. 

Zodra Ollie op het schoolplein aankwam, kwam iedereen direct naar hem toe 
zwemmen om hem te bewonderen. Overal klonk ‘aah’ en ‘ooh’, zo mooi vonden ze 
hem. 
Trots zwom Ollie naar zijn vriendjes toe. Vlak voor hij daar was… hoorde hij ineens 
iets. ‘Kwam het van achter de stenen vandaan?’ zei hij tegen zichzelf.
 
‘Pst, psstttt, jij mooie octopus! Kom eens hier,’ sliste een aal vanachter een steen. Heel 
eventjes twijfelde Ollie, want hij kende de aal helemaal niet. Maar ze had hem wel 
mooie octopus genoemd… Ollie keek even naar William en Ophelia. Het kon zeker 
toch geen kwaad om de aal even te laten kijken? Dat was vast alles wat ze wilde. Hij 
hoorde de stem van zijn mama die hem altijd waarschuwde dat hij niet zomaar met 
vreemde vissen mocht praten. Kijken was geen praten, toch? 
Ollie hakte de knoop door en zwom met een enorme grijns op zijn gezicht naar de 
aal toe. 
‘Oooh, wat heb jij een prachtige versieringen,’ zei ze en ‘ooooh wat een prachtige 
blauwe kleur is dat’. Haar stem was net honing, zo zacht en soepel.
‘Dank u wel mevrouw! Dat heb ik zelf gedaan,’ antwoordde Ollie trots. Hij draaide 
een rondje zodat ze hem extra goed kon bekijken. 
‘Ik kan jou helemaal van plastic maken,’ zei de aal sluw terwijl ze om hem heen 
zwom. 
‘Ik heb toverkracht, moet je weten. Zou je dat willen? Dat je echt helemaal van plastic 
en doorzichtig bent?’
Met grote natte ogen keek Ollie de aal aan. Dat was precies wat hij wilde! 
Opgewonden knikte hij. ‘Niets liever mevrouw! Niets liever!’
Als alen konden lachen, had er nu een onvoorspelbaar lachje om de lippen van de 
aal gelegen, maar Ollie zag er niets van. Hij wilde alleen maar dat zijn wens in 
vervulling zou gaan. Hij dacht aan Ophelia en hoe blij ze voor hem zou zijn. 
Hij wilde van plastic zijn! Dan zou zijn leven echt compleet zijn.
‘Zoals je wilt.’ De aal begon sneller en sneller om hem heen te zwemmen en 
sprak woorden in een vreemde taal. Het klonk mooi als een lied. Om Ollie heen 
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begonnen zich slierten licht te vormen. Ze kwam steeds dichter bij. Hij voelde 
hoe zijn tentakels begonnen te tintelen. Het plastic waarmee hij zich had versierd 
verbrokkelde en zijn eigen lichaam begon te veranderen.
Een kriebelend gevoel borrelde op in zijn buik. Dit was toch wel heel erg spannend. 
Hij dacht aan mama, William en Ophelia. 
Zijn tentakels werden van schuim. Zijn hoofd werd doorzichtig. Rond zijn ogen 
ontstonden blauwe vlekken met daarin witte kraaltjes voor zijn ogen. Zijn wimpers 
waren gemaakt van het mooiste rood. Ollie voelde zich een beetje vreemd, maar ook 
heel gelukkig. Zou zijn droom dan echt uitkomen? Hij kon niet wachten om het 
resultaat aan zijn moeder en vriendjes te laten zien. Helaas lukte dat niet meer. Er 
miste iets in zijn plastic lichaam: een hart. 

De aal lachte voldaan en vol vreugde zwom ze weg, het kloppend hart van Ollie 
de octopus in haar buik. De plastic Ollie zonder enig leven in zich, dreef naar de 
oppervlakte. Zijn wens was vervuld… hij was nu echt van plastic. 

Een jaar later…
Mama octopus zat bij haar huisje te breien. Ondertussen keek ze naar Ophelia en 
William die voor het huis aan het spelen waren, in de buurt van de grot van Ollie. 
Een glimlachje brak door op haar gezicht bij het horen van hun gelach. En Ollie? 
Die leek vanaf zijn eigen plekje in de grot te kijken naar zijn vriendjes. Zo was hij 
toch nog een beetje bij hen.
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Prachtig spul 

De lucht trilde van het geluid. Wat een sound. Zoiets had ik nog nooit 
eerder gehoord. Ik zette de tv nog ietsje harder… ‘Simon!!!… Zet die 
tv wat zachter! Ben je nu helemaal gek geworden?’ Papa kwam met een 

rood aangelopen gezicht de kamer binnengestormd. ‘Denk je dat de buren deze 
takkeherrie kunnen waarderen?’
‘Uh, nou…’. probeerde ik nog, maar mijn vader ging al verder: ‘Dat jij deze muziek 
mooi vindt, is al erg genoeg, maar ik weiger om daar van mee te moeten genieten. En 
ik schaam me als ik straks de buren tegenkom op straat. Uit met die tv!… En moest 
je trouwens je geschiedenis niet leren voor de toets van morgen?’

Ik was elf jaar en had zojuist kennis gemaakt met de muziek van de 
Queens of the Stone Age. Wat een gitaren! Wat een gave muziek! 
Jammer dat papa een andere smaak had; hij hield alleen 
maar van Bach en Beethoven. En mama vond mijn 
muziek ook al niet zo geweldig, bleek later die avond. 
‘Je kunt toch ook gewoon Justin Bieber opzetten, 
Simon? Die zingt tenminste mooi en zijn muziek is 
ook gewoon… gewoon… nou ja… mooier…’. ‘Dat 
vind jij misschien mama, maar ik vind er niks aan. 
Justin Bieber is meer iets voor Anna en Fleur.’ Anna 
en Fleur waren de tweeling buurmeisjes die ik soms 
leuk, en net wat vaker ontzettend vervelend vond. 
De rest van de avond zat ik nog uren op mijn iPad en 
zocht alles op wat ik kon vinden over de Queens. Zo 
vond ik dat Josh Homme, de frontman van de band, al 
op zijn negende zang- en gitaarles kreeg. En dat ie wel 
32 verschillende gitaren had. Vet! 

De volgende dag leek geen groot succes te worden. De 
dag begon – zoals iedere dag – met rekenen en taal… 
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Saai! Daarna de geschiedenistoets. Ik bakte er niet veel 
van – wat kon mij het ook schelen wat de zogenaamde 
hoogtepunten van de Pruikentijd waren… Waarom ze 
kinderen daar lastig mee moesten vallen, dat zou ik wel 
nooit begrijpen. Dat ik nog een zes kreeg was een klein 
wonder. Die hele ochtend waren Anna en Fleur weer 

mateloos irritant aan het flirten met Nick, de stoerste jongen 
van onze klas. En Nick vond al die aandacht natuurlijk wel leuk. Nick had 

eigenlijk wel wat weg van Justin Bieber…

Na de middagpauze gingen we natuur en techniek doen. Dat was meestal wel 
leuk. Die middag ging het over plastic. Tjonge, dat gaf toch wel een hoop troep. 

Ik leerde dat plastic gemaakt werd van aardolie en zag een filmpje over oceanen 
vol plastic soep. Ik begon al een flinke hekel aan plastic te krijgen. Tot we daarna 

gingen kijken wat er allemaal van plastic gemaakt was in onze omgeving. Samen met 
mijn vriend Davie ging ik op onderzoek uit. Op wikipedia vonden we dat bijna alle 
dingen voor een deel van plastic gemaakt werden. Fietsen, auto’s, iPads, telefoons 
en zelfs de elektrische gitaren van Josh Homme. Je kon dus ook wel hele gave 
dingen doen met plastic. ‘Ja,’ zei juf Sylvie op het einde van de les, ‘plastic is eigenlijk 
prachtig spul, alleen moeten we met z’n allen beter nadenken hoe we er mee omgaan’. 

Dat was een gave les, de redding van deze schooldag. Nu naar huis. Davie 
ging mee om bij ons thuis te spelen op de computer. We woonden vijf 

minuten fietsen van school. Toen we bij ons poortje aan kwamen,  
sprak buurman Frits ons aan. Hij stond tegen het hekje van zijn tuin 
aan te leunen. ‘Zeg Simon… even over gisterenavond’, begon hij.  

O nee he, dacht ik, net nu de dag leuk dreigt te worden gaat 
buurman klagen over mijn muziek. Buurman Frits vervolgde: ‘Ik 

vond het wel mooi wat je op had. No one knows van de Queens of 
the Stone Age, toch? Ik wist niet dat je dat leuk vond.’ Poeh… dat viel 
mee. Hij vond het leuk. ‘Je moet het natuurlijk niet zo vaak zo hard 

zetten, want dat is niet zo leuk voor je ouders… maar af en toe…’ Hij 
gaf me een vette knipoog en liep zijn tuin in. 

Nadat we een kop thee met mama hadden gedronken, gingen Davie en ik naar 
mijn kamer. We hadden op de fiets een cool plan bedacht: we gingen zelf een gitaar 
maken van plastic. Die konden we dan gaan gebruiken bij onze act op de verjaardag 



van de juf volgende week! Op YouTube 
vonden we al snel filmpjes die ons daarbij 
hielpen. We plunderden de plastic afvalzak 
en gingen aan de slag: al snel lag mijn hele 
kamer bezaaid met verknipte plastic flessen, 
tasjes, verpakkingsmateriaal en doppen. In de garage 
vonden we een tube superlijm en een uur later hadden we een supervette eigen gitaar. 
Van plastic afval. Davie en ik speelden nu om beurten met de Queens mee… Plastic 
is prachtig spul! En recyclen is leuk! Papa vond het ook leuk, tot hij ontdekte dat we 
zijn superdure (wist ik veel) superlijm opgemaakt hadden. Maar zelfs mama zei dat 
hij niet moest zeuren… 

PS: mijn nichtje vond de gitaar zo mooi, dat ze hem gelijk ging tekenen – je ziet haar 
tekening bij dit verhaal. Ze heeft er ook mijn brullenbak op gezet – daar kun je afval 
in gooien maar ook lekker in brullen als je het even gehad hebt met je huiswerk, papa, 
het weer, de meester, je buurmeisjes of… met jezelf… 



Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante 
leermaterialen, gastlessen of excursies bij jou in de buurt. In GroenGelinkt zoek én vind 
je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend 
en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk. 

Kijk voor het gehele aanbod op:
www.groengelinkt.nl

Inspiratie voor een onvergetelijke les

GroenGelinkt is partner van DuurzaamDoor

Advertorial



Afval = grondstof. 
Altijd en overal!

Weggegooid plastic kan op straat 
terecht komen (zwerfafval) of 
in zee (plastic soep). Dat afval 

is waardevol, het zit vol met grondstoffen 
die we opnieuw kunnen gebruiken of 
recyclen. Steeds meer mensen scheiden 
thuis hun afval. Goed scheiden en recyclen 
van afval zorgt ervoor dat materialen beter 
worden benut. Daarom is het belangrijk 
dat iedereen op een goede manier omgaat 
met afval. Niet alleen thuis, maar ook op 
school. Er zijn veel mogelijkheden om afval 
en grondstoffen te scheiden en te recyclen. 
Als iedereen meedoet, helpen we het milieu 
te verbeteren door minder te vervuilen. Ook 
maken we zo veel minder gebruik van water, 
energie en waardevolle grondstoffen!

Staatssecretaris Sharon Dijksma van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

“Leerlingen kunnen laten zien dat 
een afvalloze toekomst mogelijk 
is. Laten we met zijn allen aan de 
slag gaan met scheiden en recyclen 
van grondstoffen op en rond onze 
scholen!”

Inspiratiesessie: 
Hoe worden wij 
een afvalvrije 
school?
Hoe maakt u een vliegende 
start met afvalscheiding en 
-preventie op uw school, wat 
is er mogelijk, hoe pakken 
initiatieven uit in de praktijk 
en wat levert het op? Waar 
moet een school allemaal aan 
denken?

Rijkswaterstaat Leefomgeving 
voerde o.a. pilots uit bij 
11 scholen. Deze scholen 
geven vanuit hun ervaring de 
antwoorden op bovenstaande 
vragen, we delen inspirerende 
voorbeelden en ervaringen en 
geven u handzame tips zodat 
u ook op uw school met de 
eerste stappen richting zo min 
mogelijk restafval aan de slag 
kunt gaan.

Voor wie: Medewerkers en 
docenten van basisscholen 
en scholen voor voortgezet 
onderwijs.

Datum en tijd: woensdag 
2 november van 13.30 tot 
16 uur. Locatie: Rijkswaterstaat 
Utrecht (Griffioenlaan 2).

Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier op  
www.rwsleefomgeving.nl/ 
onderwerpen/afval/
afvalpreventie/vang-
buitenshuis/

Deelname is gratis!

Heeft u vragen over deze 
bijeenkomst?  
Neem dan contact op via  
Esther.veenendaal@rws.nl

Advertorial



8 tips voor docenten:
Hoe zorgen we samen voor een  
afvalvrije school? 
1. Om bewustwording te creëren is het belangrijk om in de les aandacht besteden 

aan afvalscheiding, afvalpreventie en zwerfafval. Dit kan op diverse manieren. De 
keuzewijzer afvaleducatie voor scholen (op www.vang-hha.nl) helpt met verschillende 
lessen en aanpakken. Of neem contact op met het lokale NME centrum in de gemeente. 

2. Het is belangrijk om naast het informeren over het belang van afvalscheiding en 
afvalpreventie, plastic soep, zwerfafval of andere activiteiten gerelateerd aan het 
milieu leerlingen hiermee direct mee aan de slag te laten gaan (denken en doen). 
Organiseer daadwerkelijke scheiding van in ieder geval plastic, drinkpakjes, papier en 
eventueel ook groente- en fruitafval. 

3. Zoek de samenwerking op met de afvalinzamelaar van de school, of benader 
eventueel de gemeente. Samen kunnen de mogelijkheden verkend of gecreëerd 
worden om het afval van de school, met name plastic verpakkingsafval, drinkpakjes, 
papier en GF(T), gescheiden in te zamelen en te recyclen. 

4. Creëer inzicht in het afval van de school door middel van een afvalanalyse. De 
gegevens uit deze analyse kunnen goed gebruikt worden in de lessen over afval en 
om te komen tot afvalpreventie. Het analyseren van afval kan natuurlijk ook samen 
met de leerlingen, als onderdeel van de les, worden uitgevoerd.

5. Ga gezamenlijk aan de slag: de leerlingen en de school. Welke 
gedragsveranderingen willen jullie realiseren? Creëer gezamenlijk een eigen 
urgentie om aan de slag te gaan. Kies hiervoor bijvoorbeeld een doel als een schone 
omgeving van de school, minder kilo’s afval per maand of een besparing van kosten 
voor afvalinzameling. Er zijn jaarlijks challenges waar scholen aan mee kunnen doen. 
Als voorbeeld kan worden gekeken naar de Circular School Challenge van IVN-NME.

6. Samen met leerlingen, afvalinzamelaar en de gemeente kunnen doelen of aanpakken 
worden vastgelegd in een convenant. Hiervoor kan worden aangesloten bij Stichting 
VAnG: afvalvrije scholen. 

7. Om nog een stapje verder te gaan kunt u BewustWijzer, de duurzame school 
methode, inzetten. BewustWijzer gaat voor een kanteling in het onderwijs van lineair 
leren naar circulaire denken en doen. BewustWijzer, de duurzame school methode, 
daagt scholen en de leerlingen uit om nú de klimaatvoetafdruk van de school te 
verbeteren. 

8. Er zijn verschillende goede voorbeelden van scholen die met afvalscheiding en 
preventie aan de slag zijn gegaan. Succesformules zijn bijvoorbeeld de CleanWise 
aanpak uit het Circulus-Berkel gebied. Basisschool De Paradijsvogel uit Den Haag 
heeft forse milieuwinst en een grote kostenbesparing gemaakt door op scheiding en 
preventie in te zetten. Ook de BAT (Brabants Afval Team) helpt in haar regio scholen 
met afvalscheiding.



Samen Sneller Duurzaam
Urgenda is de landelijke organi-
satie voor duurzaam heid en inno-
vatie die Nederland sneller duur-
zaam wil maken. Aan de hand van 
het rapport Nederland op 100% 
duurzame energie in 2030. Het 
kan als je het wilt en een concreet 
actieplan realiseert zij projec-
ten op het gebied van duurzame 
bouw, mobiliteit, energie en cir-
culaire economie. Hierbij wordt 
samengewerkt met bedrijven, 
overheden, maatschappelijke or-
ganisaties en particulieren. 

Als zelfstandige stichting streeft 
Urgenda naar een circulaire eco-
nomie die draait op duurzame 
energie en groene grondstoffen. 
De organisatie werkt vanuit een 
groot gevoel voor urgentie omdat 
grondstoffen schaarser worden en 
het klimaat veel te snel verandert.

Voorleesactie 
Dag van de Duurzaamheid
Naast de concrete projecten en 
het werken met koplopers, helpt 
Urgenda mee aan het bouwen van 
een steeds grotere groep mensen 
die het anders wil. Mensen die zelf 
aan de slag gaan, in huis, op het 
werk en vaak gezamenlijk stappen 
zetten. In dat kader organiseert Ur-
genda al vanaf 09-09-09 de landelij-
ke Dag van de Duurzaamheid. Door 
heel Nederland vinden duizenden 

duurzame activiteiten plaats, ge-
organiseerd door particulieren, 
bedrijven, maatschappelijke orga-
nisaties en overheden. Urgenda is 
een van de initiatiefnemers van de 
Voorleesactie die sinds 2009 een 
vast onderdeel is van de Dag van 
de Duurzaamheid. Het is een goe-
de en toegankelijke manier voor 
basisscholen om aandacht te beste-
den aan het thema duurzaamheid 
in de vorm van het voorlezen en het 
beschikbare lesmateriaal. Urgenda 
zet zich in om duurzaamheid meer 
vertegenwoordigd te krijgen in het 
curriculum van het gehele onder-
wijs en helpt onderwijsinstellingen 
en studenten om zich voor te be-
reiden op de economie en beroe-
pen van nu en de toekomst. Vanuit 
Urgenda worden ieder jaar tiental-
len colleges gegeven en Urgenda 
denkt op verschillende universitei-
ten mee over het curriculum. Met 
hogescholen worden concrete pro-
jecten uitgevoerd en ieder jaar leidt 
Urgenda vele stagiairs op. 

Doorbraakprojecten
Urgenda start zelf doorbraakpro-
jecten, als dat nodig is en nog niet 
door anderen wordt gedaan. Zo 
probeert ze markten open te bre-
ken en te veranderen, opdat ande-
ren daarna volgen. Een voorbeeld 
daarvan was in 2010 het project Wij 
Willen Zon. De eerst collectieve in-

koopactie van 50.000 zonnepane-
len aan burgers. Hierdoor ging op 
dat moment de prijs voor een com-
plete set zonnepanelen met een 
derde omlaag. In 2009 importeerde 
Urgenda met een partner de eerste 
elektrische auto’s, TH!NK, die in se-
rie werden geproduceerd. In 2014 
realiseerde Urgenda de eerste 
energieneutrale huizen voor maxi-
maal € 35.000,-. Tijdens Regiotou-
ren gaat het team met experts op 
bezoek bij koplopers en speciale 
projecten in de regio. In 2015 won 
Urgenda, met 900 mede-eisers, de 
Klimaatzaak. De rechter draagt de 
Staat op meer actie te ondernemen 
tegen klimaatverandering en de 
CO2- uitstoot voor 2020 met 25% te 
verminderen. In datzelfde jaar liep 
Urgenda directeur Marjan Minnes-
ma met vele anderen The Climate 
Miles, meer dan 600 kilometer van 
Utrecht maar de klimaattop in Pa-
rijs. Met concrete projecten zoals 
Circulair Friesland en het Low Car 
Diet maakt Urgenda de voorbeel-
den van en oplossingen voor een 
duurzamer Nederland zichtbaar.

Samen met koplopers, friskijkers 
en dwarsdenkers laat Urgenda 
zien dat duurzaamheid niet alleen 
noodzakelijk is maar ook innova-
tief, inspirerend en winstgevend.
 
www.urgenda.nl

SAMEN SNELLER DUURZAAM



Sociale innovatie voor 
een groene economie
DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor 
sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een 
groene, duurzame economie wil versnellen 
en doorbraken daartoe helpt realiseren. Het 
programma organiseert samenhang tussen 
landelijke, regionale en lokale initiatieven via 
‘sociaal instrumentarium’, zoals bewustwording, 
educatie en het leren van elkaars ervaringen. 
Centraal hierbij staan de maatschappelijke 
thema’s energie, water, biodiversiteit, 
grondstoffen en voedsel.

Binnen DuurzaamDoor werken overheden, 
ondernemers, onderwijs, onderzoek, en 
(burger)organisaties met elkaar samen aan 
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken waar in eerste instantie geen 
business case voor is. Dat gebeurt in allerlei 
netwerken en coalities. Focus ligt hierbij op 
processen waar een grote impact te verwachten 
valt, zoals ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’, ‘integrale gebiedsontwikkeling’, 
‘duurzaam produceren en consumeren’ 
en ‘onderwijsvernieuwing’. DuurzaamDoor 
stimuleert, faciliteert, realiseert.

Onderwijsnetwerken waar DuurzaamDoor 
actief bij betrokken is, zijn: Duurzame PABO, 
Duurzaam MBO, Het Groene Brein en Het 
Groene Brein ROOTS, Studenten voor Morgen 
en de Sustainable Chain Gang (Duurzaam VO).

DuurzaamDoor wordt uitgevoerd door 
het programmabureau DuurzaamDoor, 
ondergebracht bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 

www.duurzaamdoor.nl



Met de Raad van Kinderen stellen we kinderen in 
staat op strategisch niveau mee te denken met 
bedrijven en organisaties. Kinderen doen onderzoek 
naar een strategisch vraagstuk van een organisatie 
en delen hun oplossingen en ideeën met de directie. 
Meer informatie? www.raadvankinderen.nl

 
Met het scholenprogramma WaterSpaarders gaan 
kinderen samen met hun gezin energie besparen 
door max. 5 minuten te douchen. Meer informatie? 
scholen.waterspaarders.nl

“We bedenken nu 
hoe we willen dat de 

wereld er later uit ziet”

Yanou, 11 jaar

Kinderen houden ons een spiegel voor. Hun creatieve ideeën en logische 
vragen dagen volwassenen uit met nieuwe oplossingen te komen. De Missing 
Chapter Foundation brengt met haar programma’s die gebaseerd zijn op de 
21st century skills werelden van kinderen en besluitvormers bij elkaar.

Schrijf je bovenbouw klassen in voor onze programma’s!



Duurzame Pabo
 
In december 2005 is Duurzame PABO 
begonnen als startend netwerk met drie pabo’s.
Inmiddels is Duurzame PABO hét Nederlandse netwerk 
van pabo’s en basisscholen die actief werken aan duurzame 
ontwikkeling in het onderwijs en de schoolorganisatie.
We organiseren uiteenlopende netwerkactiviteiten: van 
een jaarlijkse conferentie tot outdoor educatie projecten. 
Van actieve kanalen op social media tot actie-onderzoek 
naar de leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Van 
publicaties tot internationale uitwisselingen. Met partners 
Urgenda, Missing Chapter Foundation en Duurzaam 
Door organiseert Duurzame PABO sinds 2009 jaarlijks de 
landelijke voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. 
Het voorleesboek van 2016 heb je nu in handen. 

Dit alles doen we in samenwerking met andere organisaties, 
betrokken onderwijsprofessionals en studenten.  

Het liefst ook met jou! 
Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je aan 
voor de nieuwsbrief via info@duurzamepabo.nl of volg ons 
op Twitter via @duurzamepabo en @duurzaampo.



Ieder kind heeft recht op goed 
onderwijs en wij maken daarbij 
een verschil!

Vanuit dit motto werken zo’n 110 
trainers, adviseurs, psychologen/
orthopedagogen en andere 
onderwijsexperts bij de Stichting 
HCO (Haags Centrum voor Onder-
wijsadvies). Samen vormen wij het 
grootste onderwijsadviesbureau 
voor scholen en kindcentra in  
Den Haag en omgeving. Met 
behulp van training, advies, 
conferenties, onderzoek, coaching 
en educatieve uitgaven ondersteu-
nen wij professionals die werken 
met kinderen. We streven duur-
zame verbeteringen na met onze 
activiteiten. Daarnaast vinden wij 
het belangrijk kinderen te betrek-
ken bij dat wat hen direct aangaat. 
Vanuit die overtuiging steunen wij 
van harte dit initiatief. Het HCO 
maakt deel uit van de Bazalt Groep 
en werkt daarin samen met part-
ners Bazalt en RPCZ. Kijk voor 
meer informatie over onze activi-
teiten op www.hco.nl.

IVN (Instituut voor natuur educatie 
en duur zaamheid) is een landelijke 
organisatie die mensen op lokaal 
niveau bij de natuur betrekt. In 
je tuin, op je balkon, in de buurt 
en verder weg. Dat doen we met 
grote (vergroenings)projecten, 
campagnes en natuuractiviteiten.  
Lokaal organiseren ruim 20.000 
ervaren IVN-vrijwilligers talloze 
excursies, cursussen, wandelingen, 
lezingen en andere natuur (be-
levings-) activiteiten door heel 
Nederland.

IVN wil kinderen de leukste 
natuur lessen van de hele wereld 
geven. Ontdekken, spelen, leren: 
opgroeien in het besef dat we 
nu en later zuinig moeten zijn op 
onze natuur. Dat is nu leerzaam 
en leuk voor hen zelf, en later van 
essentieel belang voor het behoud 
van onze natuur.  
 
www.ivn.nl

Onze droom: 
een circulaire economie
De wereldbevolking groeit, 
grondstoffen worden schaarser. 
We moeten zuinig zijn met wat 
we hebben. Daarom droomt 
Omrin van een circulaire 
economie. Een systeem waarin 
we zoveel mogelijk grondstoffen 
hergebruiken en zo weinig 
mogelijk weggooien. Maar dit 
kunnen we niet alleen, daar 
hebben we ook jouw hulp voor 
nodig. Door bijvoorbeeld thuis 
zo veel mogelijk het afval te 
scheiden. Kijk maar eens op  
www.samenhalenwealleseruit.nl

Afval is daarom waardevol
Bij Omrin vinden we daarom ál 
jouw afval waardevol. Van een 
leeg glazen potje tot een kapotte 
spijkerbroek, van oud papier tot 
plastic flessen, maar ook jouw 
etensresten. Afval zit boordevol 
grondstoffen en energie. Dit 
kunnen we gebruiken voor 
nieuwe producten, maar ook 
om er groene stroom, biogas 
of stoom en elektriciteit van te 
maken.

Toonaangevend in Nederland
Om dit te bereiken zetten we 
slimme scheidingstechnieken, 
milieustraten en hightech 
energie-installaties in. Maar ook 
veel goede en gemotiveerde 
mensen. Waarbij ook ruimte is 
voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt die in onze 
kringloopwinkels werken.  
Dankzij onze aanpak zijn we in 
staat om nu al 65 % van al het 
afval dat we inzamelen, geschikt 
te maken voor hergebruik. 
Hiermee is Omrin toonaangevend 
in Nederland.

Kijk voor meer over onze 
organisatie op www.omrin.nl



D
e wereld van Plastic ~ voorleesboek

Speciaal voor de 8e editie van de 
Voorleesactie op de Dag van de 
Duurzaamheid hebben gemotiveerde 
pabo-studenten uit het hele land 
voorleesverhalen geschreven over het 
thema Plastic. De 16 beste verhalen zijn 
gebundeld in dit rijk geïllustreerde boek. 
Kinderen van de basisschool hebben alle 
tekeningen en kunstwerken gemaakt. 
Deze dienden ter inspiratie voor de 
verhalen.

Renée Grahmbeek
Lianne Meerman
Evelien Wiersma
Lisa Brokking
Mandy Kok
Ellemijn van der Borgh
Ida Taphoorn
Majka Vis
Gerjanne Wisse
Jelle Zeilstra
Nynke van der Werf
Sarah de Vink
Evert Zoutewelle
Anna Majoor
Emma van de Wetering
Kees de Jong

voorleesboek

“Kinderen hebben het vermogen om grote onder-
werpen klein te maken en dichtbij te brengen.” 
 Laurentien van Oranje

“We leven nu in een wereld waarin we veel spullen 
weggooien. Dat kan dus beter, door afval zoals 
glas, papier en plastic te scheiden om te gebruiken 
voor nieuwe producten. En ook door producten zo 
slim te ontwerpen dat je ze steeds weer opnieuw 
kunt gebruiken.” Sharon Dijksma 
 Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

“Het voorleesboek vind ik echt een super initiatief. 
Door de verhalen die er in staan over plastic 
soep wordt een heel belangrijke boodschap 
meegegeven.” Anne Maenhout
	 leerkracht	RKBS	Molenbolwerk,	IJzendijke

“Aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs 
bereidt kinderen voor op de toekomst. Zij leven 
straks in een wereld die 100% op duurzame energie 
draait en de Voorleesactie is een laagdrempelige 
en leuke manier om kinderen mee te laten denken 
en praten over hoe we dit gaan bereiken.”
 Urgenda	directeur	Marjan Minnesma

redactie: André de Hamer & Peter Heres
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