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De Wereld van

KLEDING
Wist
je dat

een gemiddelde
kledingkast in
Nederland maar liefst
50 ongedragen
kledingstukken
heeft?

W ist
je dat

er elk jaar
ongeveer 331 miljoen
nieuwe kledingstukken
voor de Nederlandse
markt worden
geproduceerd?

Wist
je dat

we teveel
kledingstukken
hebben om te
dragen?

W ist
j e dat

Zond e

want er zijn
veel nieuwe
grondstoffen,
water, chemicaliën
en energie voor
gebruikt.

Wist
je dat

we ongeveer 100
miljoen kilo textiel
weggooien en dat
dat wordt
verbrand?

Ik verwonder me hier al
enige tijd over en sindsdien
zeg ik ‘het is tijd voor
verandering’. Mede hierdoor gaat het
boek dit jaar over kleding. Trots dat ik
mijn bijdrage heb mogen leveren aan de
totstandkoming van dit boek en bedankt
Duurzame PABO voor het vertrouwen in dit
thema en de samenwerking.
Mijn tip voor iedereen is: waardeer je kleren!
Draag wat je hebt en zorg er goed voor. Deel
wat je niet (meer) gebruikt bijvoorbeeld
met een kledingruil. En, als laatste, stop
het in de textielcontainer. Doe je mee?
DANIËLLE SCHOUTEN
September 2020
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de andere 100
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Voorwoord
Bij kleding denk je al gauw aan winkelen,
koopjesjacht, er goed uitzien, meedoen met de
laatste mode of juist niet. Misschien sta je niet
meteen stil bij wat er allemaal nodig is om een
broek of T-shirt te maken. Ik wist dit vroeger ook
allemaal niet.
Toen ik er later meer over hoorde, schrok ik wel.
Bijvoorbeeld dat er voor het maken van één
spijkerbroek wel 7000 liter water nodig is.
7000 liter! Daar kun je wel 70 dagen van drinken,
douchen, tandenpoetsen en de wc doortrekken.
Kleding is belangrijk, maar zoveel kostbaar water
voor één spijkerbroek, dat zou toch anders moeten?
Daar zijn we ook hard mee bezig. Samen met een
grote groep kledingbedrijven heb ik afgesproken
dat we dit gaan veranderen. Dat moet ook wel.
Wist je dat alle kledingfabrieken samen voor
meer opwarming van de aarde zorgen dan alle
vliegtuigen en schepen op de wereld bij elkaar? En
dat terwijl we allemaal steeds meer kleren willen
kopen en steeds sneller kleren weggooien. Er is nu
een enorme berg kledingafval ontstaan.
Gelukkig zijn er steeds meer ideeën om kleding
op een andere manier te maken. Bijvoorbeeld
door oude spijkerbroeken uit elkaar te halen en er
nieuwe van te maken. Of kleding te lenen in plaats
van te kopen. Of kleren te repareren als er een gat
in zit. Zo gaat kleding langer mee!
In dit boek ‘De wereld van kleding’ vind je nog
heel veel andere voorbeelden. Dat zet je echt aan
het denken! Wat goed dat de nieuwe juffen en
meesters al deze verhalen over kleding hebben
geschreven.
Ik hoop dat jullie hier in de klas, maar ook thuis met
familie, over nadenken en praten. Misschien kijk je
dan toch wat anders naar de kleren die je al hebt!
Veel leesplezier!

Stientje van Veldhoven
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
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kleding van oude
Gordijnen
Begin jaren ’40, het was oorlogstijd. Als
kleine jongen woonde ik samen met
mijn zus, mijn vader en moeder en de
huishoudster op een plein midden in
Amsterdam. Met z’n vijven dus. In een flat,
op de derde verdieping. En dat was best
gezellig, alleen hadden we steeds minder
van alles. We hadden heel weinig kleren
en heel weinig te eten. Bijna alle winkels
waren gesloten en als ze al open waren
was er nauwelijks iets te koop. En alles was
op de bon. Zo heette dat toen. Iedereen
kreeg een bonkaart met tien bonnen en
van een zo’n bon kon je dan bijvoorbeeld
een brood kopen of een zak bruine bonen
of een zak meel. Hamsteren was er toen
niet bij.
Mijn moeder ging één keer per maand
op een fiets met houten banden en een
karretje erachter naar een boer buiten
de stad om eten te kopen. Nou kopen,
nee om te ruilen voor iets waardevols,
bijvoorbeeld een gouden ring. Stel je
voor: één zak aardappelen voor een
gouden ring. Zo ging dat in de oorlog. Je
gaf alles voor eten! Sommige boeren
waren heel aardig en behulpzaam, maar
andere hebben een aardige hoeveelheid
sieraden en juwelen bij elkaar verzameld
tijdens die oorlogsjaren…
Maar goed, we zouden het over
kleding hebben. Er waren weefsters in
Amsterdam (in heel Nederland trouwens;
we waren er goed in!) en zij maakten
van horizontale en verticale draden
prachtige stoffen, dat noem je ook wel
weven. Vervolgens werd er door naaisters
thuis en in winkeltjes kleding van genaaid.
Gedragen kleding van mijn ouders werd
vervolgens weer opnieuw gebruikt voor
kleding voor mij en mijn zus of voor
bijvoorbeeld een tas of een broodzak.
Eens in de maand kwam er bij ons een
huisnaaister langs om te repareren wat
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kapot was gegaan. Ze ging dan aan de
naaimachine zitten en ze maakte in een
paar uur alles wat kapot was weer heel.
Ze ging dan verstellen, zo heette dat.
Overhemden, rokjes, pyjama’s, lakens
en slopen, noem maar op. Alles werd
gerepareerd. Nu niet meer voor te stellen,
maar in die tijd was dat doodnormaal.
Lange broeken droegen meisjes niet, dat
hoorde niet in die tijd. Nee, die droegen
altijd een rok of een jurk. Meisjes en
jongens droegen van die akelige dikke
bruine kousen van katoen of wol die om
de haverklap kapotgingen. Want je viel
voortdurend met je houten kleppers.
Echte schoenen hadden we namelijk niet.
De kleppers bestonden uit een houten
zool van 2 centimeter waar met spijkers
een paar bandjes aan vastgetimmerd
waren. En die bandjes en spijkers lieten
vaak los. En dan viel je dus. Zaten er weer
gaten in je kousen. En die werden dan
gestopt. Hartstikke duurzaam natuurlijk,
maar als kind was ik niet zo blij met mijn
oneindig vaak gestopte dikke bruine
kousen.
Terug naar de oorlog. Op een gegeven
moment zou het Kerstmis worden.
Het was december 1944. De laatste
oorlogskerst, maar dat wisten we toen nog
niet. Het was koud: de kachel brandde op
de laatste takken van de laatste bomen
op ons plein. Het plein dat voor de oorlog
nog vol bomen had gestaan. In de loop van
de oorlog waren alle bomen verdwenen.
’s Nachts werden die omgehakt en
verzaagd. Iedereen die het zag of hoorde,
ging naar buiten en hielp mee. Spannend
natuurlijk, want hartstikke illegaal. De
volgende ochtend was er niets meer te
zien. Alles voor een beetje warmte!
Onze ‘kerstboom’ bestond dat jaar uit één
tak dennengroen in een vaas. Maar wel
met ballen, want die waren nog van voor
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de oorlog en prima bewaard gebleven.
Mijn zus en ik zaten in nieuwe kleren
bij de kachel en waren dolgelukkig met
ons kerstcadeau: ieder één kerstkransje.
Dat was het snoepje waar we wekenlang
bonnen voor gespaard hadden.
Hoe we aan die nieuwe kleding kwamen?
Dat zat zo: mijn zus en ik hadden gezeurd
dat we met Kerstmis weleens iets leuks
aanwilden. Maar nieuwe kleren waren
natuurlijk nergens te krijgen en eten
ook niet. Om je een beeld te geven:
we aten al weken vrijwel niets anders
dan suikerbieten. Van die vieze, weeïge
suikerbieten. Gatver.
Afijn, wij wilden dus graag iets leuks aan
met kerst. Mijn moeder kwam toen met
een idee en had tegen de naaister gezegd:
‘Ergens op zolder hebben we nog oude
gordijnen, daar kunnen we misschien iets
van maken’. Zo gezegd zo gedaan. Onze
naaister ging er mee aan de slag en na
een week kwam ze trots met het resultaat.
Voor mij een lange broek en voor mijn
zusje een jurk. Maar… wat vonden wij
de kleren lelijk. Ze waren namelijk van
treurige, beige-bruine ruiten gordijnen
gemaakt. Zo saai! Maar… het was wel
‘nieuw’ en eens iets anders en dat had
bijna niemand.
Met Kerstmis 1944 hebben we de kleding
trots gedragen. Gelukkig bleef het bij die
ene kerst.
Een paar maanden later was het zover: de
bevrijding! Op 5 mei gingen we allemaal
het kale plein op om te juichen en te
zingen om zo het einde van de oorlog te
vieren. We konden weer lachen en dansen
met z’n allen. En dat we allemaal oude
versleten spullen aanhadden kon niemand
iets schelen, het was feest! En na afloop
aten we met twee gezinnen, totaal negen
personen, één blikje sardientjes, dat onze
onderbuurman vijf jaar lang bewaard had
voor dit moment. Sardientjes! Allemaal
één hapje. Een feestmaal. Je kunt me nu
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nog steeds wakker maken voor sardientjes
uit blik.
Na de oorlog werd langzaamaan alles
beter. Er was weer meer en beter eten te
koop en er lagen zelfs weer nieuwe kleren
in de winkels. Maar voor een chocolade
beestje moest je als kleine jongen, nog
wel 3 weken bonnen sparen en had je dus
eerst 3 weken geen snoep. Maar dan had
je ook wat. Als je erover nadenkt, wat zijn
we dan nu allemaal ontzettend verwend.
(We hadden toen maar een paar winkels,
niet zoveel als nu. )
Tekst: PETRA LASEUR (Actrice en Grootouder voor
het Klimaat) & ANDRÉ DE HAMER
Illustraties: LISA (De Zoeker, Zaandijk)

Vragen:

Wat zou jij
doen met oude
gordijnen?
En hoe is jouw
kleding
gemaakt?
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LESSUGGESTIE
AUTEUR
MUD Jeans &
Daniëlle Schouten

KERNDOELEN
Kerndoel 39: De
leerlingen leren met
zorg om te gaan met
het milieu

VOORBEREIDING EN
MATERIALEN
Timer
Zorg per groep voor:
■
pionnen of knopen
■
dobbelsteen
■

Speel het spel gedurende
minimaal 15-20 minuten.
Iedereen is een winnaar,
want we hebben allemaal
iets geleerd! Degene die
de meeste rondjes heeft
gemaakt, of in het
tweede/derde rondje het
verst is gekomen, is de
circulaire winnaar.
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VAN KATOENBOLLETJE
NAAR CIRCULAIRE JEANS
MUD Jeans is een Nederlands
merk met de eerste
circulaire jeans ter wereld!
In dit spel leer je, hoe we
van katoen en gerecyclede
vezels van een oude jeans,
een nieuwe jeans maken.
Jeans is gewoon een andere
naam voor spijkerbroek.
Omdat jeans fabriceren erg
vervuilend is en er veel
kleding wordt weggegooid
doet MUD Jeans het anders.
Zij zamelen oude spijkerbroeken in om weer nieuwe
van te maken. Geweldig hè?
Het vermindert afval en
(vervuilend) water en is dus
oké voor het milieu. Ze
hebben al een jeans met 40%
gerecycled katoen en 60%
biologisch katoen. Hun droom
is 100% gerecycled katoen.

Voor het maken van één
spijkerbroek wordt
ongeveer 7.000 liter
water gebruikt (dat is
voor jou ongeveer
140 dagen, 6 minuten
douchen). Voor één
circulaire jeans
gebruiken ze slechts
581 liter.

Scan de QR-code en
download de
Supply chain game
en print uit!

23

24

We worden
doorgegeven aan
een neef.

25

We worden
verkocht via internet
en maken iemand
anders blij.

26

We worden
versiert met mooie
katoenenstoffen en
geplakt met
textiellijm.

27

Leuk we worden
een korte broek.

We passen niet
helemaal meer en
mogen mee naar
een kleding swap
party
(kledingruil).

22

Ah nee, we hebben
een scheurtje, kun
je me repareren?

1

28

Na vele jaren zijn
we echt op en gaan
we weer terug naar
de winkel.

Je bent een wit
katoenbolletje en
groeit op in India.

2

29

Via de winkel
terug naar Spanje,
nu naar een
recyclefabriek.

Je wordt geplukt
door een
katoenplukker.

3

30

VIP-behandeling:
onze knoop en rits
eraf, we worden in
kleine stukjes
gesneden.

31

Oh, zo lekker, we
worden versnipperd
en nu ben ik een
gerecyclede vezel!

Bah, we hebben
een vlek gekregen
en vragen oma om
advies.

SUPPLY
CHAIN
GAME
start

4

5

In de fabriek
worden jullie
vriendjes met
gerecyclede
vezels.

6

Samen worden
jullie 1 nieuwe
draad in de
spinnerij.

Wat?
Stop je ons in de
droogtrommel?
Dat is slecht voor
ons en het milieu.
Vier stappen
terug.

19

We worden
binnenstebuiten
gewassen op
30 graden en
daarna
opgehangen.

18

We worden veel
gedragen maar
gaan niet vaak in de
was. Prima. Nog
een keer gooien.

17

18

1

Meestal is het
standaard katoen.
Biologisch katoen is
beter omdat het duurzaam is geteeld en er
zo iets minder water
en geen bestrijdingsmiddelen en geen
chemicaliën worden
gebruikt. Gerecycled
katoen is het beste
(maar dat leer je
straks).

Door je jeans
minstens 10 keer te
dragen voordat je
hem wast, kun je jouw
waterverbruik met
75% verminderen.

Ja, we zijn
verkocht, gaan naar
winkels en worden
per fietskoerier
thuisbezorgd.

16

Met heel veel
dozen liggen we nu
in een distributiecentrum.

15

Het gebruik van
vliegtuigen als
transport zorgt voor
veel CO2-uitstoot.
Daarom vervoert
MUD Jeans haar
producten via boten
en vrachtwagens.

13

15

Oh, we mogen in
een doos en daarna
mee op de boot.
1 beurt wachten.

14

Nu zijn we een
echte MUD Jeans
geworden. Multiple
Use Denim Jeans

Het water dat wordt gebruikt is regenwater. Na het
wassen wordt 95% van het water gerecycled en
weer hergebruikt.

Samen met
andere katoenbolletjes gaan jullie
op reis. Gooi nog
een keer.

Jullie arriveren in
een fabriek in
Spanje.

20

21

6

Als stof met te veel
verschillende
materialen wordt
gemengd, is het
moeilijk te recyclen.
Jullie zijn en blijven
lekker katoen en
worden zo samen
1 draad (dat heet ook
wel: Garen).

13

Ah lekker,
we worden
gewassen.

7

Bij het verven van
garens wordt meestal
veel water en
chemicaliën gebruikt.
Helaas schadelijk voor
mensen, planten en
dieren. Maar nu niet
meer, we gebruiken
een unieke
schuimtechniek.

WWW.MUDJEANS.NL/SUPPLYCHAINGAME

12

Au, we worden
genaaid. Maar
krijgen gezelschap
van knoop en rits.

11

Zo, nu zijn jullie
denim (jeansstof) en
worden jullie
geknipt.

10

7

Joehoe, jullie gaan
met z’n allen naar
de ververij.

8

Oeps, jullie zijn
niet goed geverfd,
1 stap terug.

Horizontale
draden en verticale
draden worden
9
geweven. 1 beurt
Ja iedereen is
wachten.
blauw, nu op naar
de weverij.
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De kleermaker van Hipvoornop
In het kleine stadje Hipvoornop
is iets wonderlijks gebeurd. Let op!
Alle mensen die daar wonen
willen elke dag hun mooiste kleren tonen.
Hoeden met lint, T-shirts met print,
Laarzen met hak en schoenen met lak.
Jurken met glitter en jassen met schitter.
Alsof hun leven ervan afhangt.
Iedere dag wil men iets anders aan.
Iets fleurigs, iets kleurigs, iets van deze tijd.
En zo belanden zonder spijt!
De hoeden met lint, de T-shirts met print,
de laarzen met hak en de schoenen met lak.
HOPSAKEE, in de vuilnisbak.
Een broek of jurk voor een tweede keer dragen?
Dat hoef je niet eens te vragen.
‘Die broek is uit! Die jurk? Ene, twee!
Daar kun je nu helemaal niets meer mee.’
Maar midden in de nacht, wanneer iedereen sliep,
was er een mannetje dat langs de vuilnisbakken liep.
Hij hoorde gesnik, hij hoorde gehuil.
Wie jammerde daar, zo tussen het vuil?
Een kleine trui met een scheur in zijn mouw.
‘Wat is er jochie? Waarom huil je nou?’
‘Ik ben niets meer waard. Niemand draagt mij meer.’
‘Misschien kan ik helpen’, zei de kleine meneer.
Het mannetje pakte naald en garen
en wist heel snel het klusje te klaren.
De trui was als nieuw en sprong van plezier.
‘Kun je dat nog eens doen? Bij al mijn vrienden hier?’
Er stond een lange rij tot aan de weg.
Heel veel sokken, schoenen en rokjes met pech.
De een met een vlek, de ander gescheurd,
maar snel één voor één weer goedgekeurd.

Vraag:

Wat vind je
ervan dat ze
kleding
weggooien?

De volgende ochtend, verrast en blij.
Op straat liepen broeken en laarzen in een hele lange rij.
Een stoet van ‘nieuwe’ kleren met een trotse trui voorop,
liep in een prachtige modeshow door het stadje Hipvoornop.
Tekst: DOMINIQUE BOSMAN (Hogeschool Utrecht)
Illustratie: ELEONORE (Brede School, Gouda)
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Een ochtend in 1958
Op een ochtend in november in het jaar
1958, ik ben 9 jaar, word ik wakker van het
geluid van kolen die boven in onze kachel
worden gegooid. Dat doet mijn vader elke
dag. Die kachel, de enige die we hebben,
staat in de woonkamer, vlak naast mijn
slaapkamer. Ik ben blij dat het nu nog niet
zo koud is in mijn kamer. Als het koud is
en vriest, staan er soms ijsbloemen op het
raam. Dan slaap ik met sokken aan en met
een vest over mijn pyjama. En er gaat een
warme kruik mee naar bed.
Ik stap uit bed en loop naar mijn
kledingkast. Gisteravond heb ik de kleding
die ik drie dagen heb gedragen op de
grond gegooid. In een van mijn sokken
zit een groot gat, waar mijn grote teen
al sinds eergisteren doorheen kijkt. Mijn
moeder zal dat gat wel stoppen als mijn
kousen weer schoon zijn. Omdat het
donderdag is, mag ik vandaag schone
kleren aan.

In mijn kast liggen twee wintersetjes, drie
zomersetjes en ik heb een winterjurk en
een zomerjurk. Meer kleding heb ik niet.
Mama zegt altijd: ‘Eén in de kast, één in
de was en één aan de bast’. Bast betekent
lichaam.
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De was is al klaar, want dat doet mijn
moeder altijd op maandag. Dan staat
er een grote ketel met onderbroeken,
hemden, sokken, zakdoeken, handdoeken,
washandjes en wasmiddel op het
gasfornuis te koken. En stinken dat het
doet! Toen mijn jongste broertje nog een
baby was gingen er ook nog luiers in.

Truien en blousen wast mijn moeder met
de hand. We hebben geen wasmachine
of centrifuge, alleen een wringer. In de
winter hangt er op maandag overal was
te drogen in ons kleine flatje: op een
rekje in de huiskamer, in de keuken, op
de waslijnen in de badkamer. Op dinsdag
strijkt mama de schone kleren.
Ik kies het setje met het groene
truitje, het vest met bloemetjes en de
donkerblauwe rok. Witte kniekousen erbij,
klaar. Deze kriebelen gelukkig niet. Mijn
oma breit weleens wollen sokken voor mij
en die zorgen voor vreselijke jeuk.

Onderbouw 15

Een jurk draag ik alleen op zondag. Vlak
voor kerst krijg ik een nieuwe winterjurk,
want ik ben uit mijn oude gegroeid. Mijn
zomerjurk, een prachtige lichtblauwe jurk
met een petticoat, is ook bijna te klein.

Maar daar zit nog wel een zoom in.
Misschien kan tante Cor die eruit halen,
dan wordt hij wat langer. Tante Cor is een
nicht van mijn vader, die mijn moeder
af en toe helpt met naaien. Ze maakt
nooit iets nieuws, maar zet bijvoorbeeld
kniestukken op de broeken van mijn
broertjes of een nieuwe rits in een vest
van mijn moeder. En soms naait ze iets
nieuws van iets ouds. Vorig jaar heeft ze,
van een rode jurk waar ik was uitgegroeid,
een schattig broekje voor mijn broertje
gemaakt. Met een strikje van dezelfde
stof, voor om zijn nek. Hij mag het alleen
op zondag aan, met een wit overhemd.
Staat superlief.
In míjn kast liggen geen broeken. Nee
natuurlijk niet! Broeken, die zijn alleen
voor jongens. Ik heb nog nooit een meisje
met een broek aan gezien! Onderin de
kast staan mijn zondagse schoenen, heel
mooie zwarte lakschoenen met een rood
knopje.
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Vraag:

Ken je
m
ie and met
wollen
sokken?

Verder nog groene kaplaarzen, die ik
aan moet als het heel hard regent en
zomersandalen. Dat zijn alle schoenen die
ik heb. Behalve de bruine veterschoenen
die nog onder mijn bed staan van gisteren.
Die doe ik vandaag ook weer aan.
Tekst: TRUDY VAN HARTEN
(Grootouder voor het Klimaat)
Illustraties: ESMA, AMINA, JENNERINO,
SOFIYA & MARCEL (De Regenboog, Venlo)
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Het meisje met de overvolle kledingkast
In een dorpje niet zo ver hier vandaan,
woont een meisje, Feline, dat uren voor haar kast kan staan.
Dan past ze al haar kleding: rode, roze, blauwe en groene
en als ze daarmee klaar is pakt ze stiekem mama’s hakken-schoenen.
Dan loopt ze naar de spiegel en draait als een echte dame in het rond,
soms draait ze wat snel en valt ze op de grond.
Maar dan lacht ze en gaat ze snel weer staan,
rent naar haar kamer en begint weer van voren af aan.  
Feline is dol op al haar kleding, maar één ding kan ze niet,  
oude kleding wegdoen, dat doet haar veel verdriet.
Inmiddels zit haar kast zo vreselijk vol,
de lades puilen uit en de kastdeuren staan helemaal bol.
Op een dag als mama de kamer komt ingelopen,  
springen de kastdeuren vanzelf open.  
Alle kleding vliegt als een wervelwind in het rond,
er hangen zelfs sokken in de lamp en er vallen broeken op de grond.
‘Feline’ zucht mama, ‘zo kan het niet langer,
in jouw kast is niet één vrije hanger!’
‘De meeste kleren die passen niet meer,
we gaan je kleding opruimen en goed deze keer!’
‘Nee, mama!’ roept Feline met een snik,
‘de enige die aan deze kleding mag komen ben ik.’
‘Elk kledingstuk heeft zijn eigen verhaal,
ze zijn van mij en ik vind ze heel speciaal!’
‘Maar’, zegt Feline: ‘ik heb een beter idee’
en zonder nog iets te zeggen neemt ze mama’s naaispullen mee.
‘Wat ga je daarmee doen?’ vraagt mama verbaasd.
‘Dat ga je vanzelf wel zien, zeg Feline, ‘maar nu heb ik haast!’
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Vanaf dat moment komt Feline nog amper haar kamer uit,
mama hoort alleen af en toe een rommelend geluid.
Wat zou Feline toch aan het doen zijn? Mama heeft geen idee.
Als mama vraagt of ze binnen mag komen is het antwoord: ‘Nee!’
En dan op een zondagmiddag roept Feline heel hard: ‘KLAAR.’
Mama en papa, jullie mogen komen kijken, echt waar!’
Papa en mama komen snel de kamer ingelopen
en hun mond valt van verbazing open…
Overal hangt kleding die ze niet eerder hebben gezien,
ook op het bed liggen stukken kleding, wel zeker tien!
Kleding in de mooiste kleuren: oranje, groen, zwart, roze, geel,
de mooiste stoffen en het is echt heel erg veel.
‘Feline, waar komen al deze kleren vandaan?’
‘Mama, dat heb ik allemaal zelf gedaan.
Van alle kleding die niet meer past,
maakte ik nieuwe kledingstukken voor in mijn kast!’
‘Al die oude kleding was niet stuk, maar wel te klein,
op deze manier kan ik de kleding nog steeds aan en dat vind ik fijn.
Maar, ik heb niet alleen aan mezelf zitten denken,
de meeste kleding wil ik aan anderen schenken.’
‘Papa, deze trui in de kleuren van de regenboog heb ik voor jou gemaakt,
ik heb er zelfs sokken in dezelfde kleuren bij gehaakt.
Mama, deze roze kleding is voor jou,
omdat ik zo veel van je hou!’
‘Die stapels kleding op mijn bed ga ik weggeven,
aan kinderen op de wereld die daar nog plezier aan kunnen beleven.
Ik leg ze bij hun deur of hang ze stiekem in hun kast,
ik weet al precies bij wie welk kledingstuk het beste past.’
Vanaf die dag had Feline er een hobby bij,
en maakte ze heel veel kinderen blij.
Dus vind je op een dag een nieuwe broek of jurk in je kast, totaal onverwacht,
dan weet je dat Feline aan jou heeft gedacht!
Tekst: DESIRÉE DANIËLS (De Warem Hogeschool de Kempel)
Illustraties: NIENKE (De Regenboog, Venlo),
NOAH (Mozarthof, Hilversum)

Vraag:

Hoeveel
kledingstukken
heb jij in je
kast?
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Kledingmonster
Héél, héééél lang geleden… ja dat is
hoe een sprookje eigenlijk zou moeten
beginnen. Het volgende sprookje, ehmm
ik bedoel verhaal is waargebeurd. En nog
niet zo heel lang geleden. Als je tenminste
in het kledingmonster gelooft. Laten we
maar snel beginnen.
De kinderen renden geschrokken weg.
‘Wat was DAT nou?!’, riepen ze verbaasd.
‘Het was groot en glibberig, maar ook
ruw en kleurrijk’, zei Nienke. ‘Hoe is dit
mogelijk, wat moeten we nou doen?!’,
reageerde Thomas. Achter zich hoorden
ze opeens een deur opengaan, een
vrouw stond in de deuropening. ‘Kom
gauw naar binnen kinderen, hier zijn
jullie veilig!’, riep ze hun toe. De kinderen
stormden net op tijd naar binnen. ‘Kent
u dat monster mevrouw?’, vroeg Nienke
geschrokken. De vrouw knikte, ‘dat is
het kledingmonster, het bestaat al jaren’.
Thomas keek de vrouw vol ongeloof aan.
‘Hebben jullie je nooit afgevraagd wat
er met alle kleding gebeurt?’, vroeg de
vrouw aan de kinderen. ‘Welke kleding?’
reageerde Nienke. De vrouw begon een
hele opsomming: ‘De kleding in de winkels
die niet verkocht wordt, de kleding achter
in je kast die niet meer gedragen wordt,
de kleding die te groot of te klein is
geworden, de kleding die kapot is gegaan,
de kleding die je niet mooi meer vindt, de
kleding die te veel wordt gemaakt in de
fabriek…’. En zo ging het nog wel een tijdje
door. Niet om vrolijk van te worden.
Terwijl de vrouw verderging met
haar treurige opsomming, gebeurde
het onvoorstelbare in de stad. Het
kledingmonster stampte door de straten
en werd steeds groter en groter en groter.
Totdat hij amper meer tussen de huizen
paste. Af en toe schreeuwde en kreunde
het onverstaanbare taal. ‘Accchhh en
weeheeeé’ klonk hij, niet boos of gemeen,
nee, het klonk vooral verdrietig.
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Nienke en Thomas zaten te wachten
totdat de vrouw verderging. ‘Kijk, 40 jaar
geleden, in de jaren tachtig’, vertelde
ze, ‘had je minder kledingafval. We
kochten sowieso veel minder kleding en
schoenen. En sommige handige moeders
en oma’s maakten kleding van lappen
stof. We hadden vaker hetzelfde aan,
dat was prima. Kleren die te klein waren
gingen naar je zusje, nicht of buurmeisje.
Aan haar gezicht zag je dat de vrouw
terugverlangde naar die tijd.
‘Kleding waar gaten in zaten werd gewoon
dichtgenaaid door je moeder, vertelde
ze verder. Zat er een te erge vlek op je
kleding? Dan naaide m’n moeder er een
plaatje op van een bloemetje of een
plantje. Of het werd een poetsdoek. Vond
je je kleding niet mooi meer? Dan maakte
je er met naald en draad, breinaalden of
naaimachine wat anders of wat mooiers
van. En deed je zelf niets meer met je
kleding? Dan gaf je het aan het goede
doel’.
‘Ik geloof dat niet, dat er niks verspild
werd’, onderbrak Nienke met rode
wangen van opwinding de vrouw.
‘Natuurlijk was er wel wat kleding die
verspild werd, meisje’, antwoordde de
vrouw. ‘De kleding die verspild werd, die
ging naar het kledingmonster en hij at het
gewoon lekker op. Maar doordat er zo
weinig kleding naar het kledingmonster
ging, bleef het een klein, schattig
monstertje met hele lieve puppy-ogen!’
‘Nou, nu niet meer hoor mevrouw!’, riep
Thomas. ‘Het monster is gigantisch
geworden, hij knalt bijna uit elkaar van
alle kleding en kan niet eens meer de
straten door’. De vrouw keek een beetje
verdrietig. ‘Zielig hè.’

Vraag:

Geloof jij in het
kledingmonster?

Tekst: KARLIJN VAN VEEN & BAHAR KAPLAN
(Thomas More Hogeschool,
Rotterdam)
Illustratie: PJOTR & IMRE (Vrije School
Zaanstreek, Zaandam)
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Wa smach in e
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Was was was
Ik was, jij wast, wij hebben gewassen.
Ik was mijn handen, ik was mijn haren, ik was mijn lichaam en ik was mijn kleren.
Mijn handen was ik wel 10 keer per dag. Mijn haren was ik 3 keer per week als
ik onder de douche sta en dan was ik ook mijn lichaam. En mijn kleren stop ik,
als ze vies zijn in de wasmand. Als ze nog niet vies zijn dan trek ik ze nog een
keer aan. Dat doe ik alleen niet met sokken en onderbroeken hoor, die doe ik
elke dag in de wasmand.
Wij hebben thuis een hele berg was. Witte was en gekleurde was.
In de ene wasmand stop ik mijn gele sokken, blauwe spijkerbroek en rode trui.
In de andere wasmand stop ik mijn witte T-shirt en witte handdoek. Doe jij dat
ook?
Als de wasmand vol is stopt papa de vuile was in de wasmachine. Wow de
wasmachine, dat vind ik een mooi apparaat. Heb je jullie wasmachine weleens
goed bekeken? Vroeger waste iedereen met de hand, dat was veel werk, maar
met de wasmachine is het een fluitje van een cent. Een fluitje van een cent
betekent op een grappige manier dat iets makkelijk is. Leuk hè.
Een wasmachine verbruikt veel water, heel veel water, daarom is het goed
om de wasmachine alleen aan te zetten als de wastrommel vol is. Nee niet
een trommel om op te trommelen maar de binnenkant van een wasmachine
heeft een groot rond ding en dat noemen we een wastrommel. Die trommel
kan trouwens heel snel rondjes draaien tijdens het wassen. Het gaat van
oeioeioeiiiii. Heb je dat wel eens gezien en gehoord?
Ik help papa soms met de was, dan mag ik de vuile was in de trommel doen,
doe ik er wasmiddel bij en daarna mag ik op het knopje van 30 graden
drukken. Dat betekent dat het water in de wasmachine dan 30 graden warm
wordt. Dat is net zoals in de zomer als het buiten ook 30 graden is. Met een
volle trommel en op 30 graden wassen is goed voor het milieu en zo blijven je
kleren langer mooi.
Als ik dan wacht en wacht en wacht tot de was klaar is mag ik helpen met de
was ophangen.
Met een wasknijper hangen we dan de was op. De waslijn buiten of aan het
wasrekje binnen.
De was droogt door frisse lucht en de zon. Buiten droogt het echt super
snel en ruikt de was lekker. Daarna mag ik helpen met het opvouwen van de
broeken en zoek ik dezelfde sokken bij elkaar. We maken een grote stapel van
de schone was, dat is soms moeilijk en dan valt het om. O,jee. Gauw alles weer
opvouwen en weer netjes in de kledingkast. Toen was de was klaar!
Tekst: DANIËLLE SCHOUTEN

Vraag:

Help jij
weleens met
de was?

Illustraties: ROOS (Wij-land, Westzaan),
STAN (De Schelp, Wervershoof)
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LIED

This is the way we wash
our clothes
This is the way we dirty clothes
Dirty our clothes dirty our clothes
This is the way we dirty our clothes
So early in the morning
This is the way we wash our clothes
Wash our clothes wash our clothes
This is the way we wash our clothes
So early in the morning
This is the way we hang up our clothes
Hang up our clothes hang up our clothes
This is the way we hang up our clothes
So early in the morning
This is the way we fold our clothes
Fold our clothes fold our clothes
This is the way we fold our clothes
So early in the morning
This is the way we put them away
Put them away put them away
This is the way we put them away
So early in the morning
Now our dirty clothes are clean
Clothes are clean clothes are clean
Now our dirty clothes are clean
So early in the morning
Ga naar Lingokids - De playlearning app
voor de video van dit lied.
www.lingokids.com/app
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LIED EN DANS

The washing machine is
washing me clean
I took a bath in the washing machine
I took a bath in the washing machine
So I could get
myself really clean
The washing machine
is washing me clean
The washing machine
is washing me clean
I put in soap
up came the suds
I put in soap
up came suds
It washed out dirt
It washed out mud
The washing machine
is washing me clean
The washing machine
is washing me clean
It was just then
that is started to spin
It was just then
that it started to spin
And then I knew
the trouble I was in
The washing machine
is washing me clean
The washing machine
is washing me clean
The washing machine
is washing me clean
The washing machine
is washing me clean
I hope my mom
doesn’t put me in the dryer!
Ga naar YouTube voor diverse video’s
van dit lied van Jim Gill, met allerlei
bijpassende bewegingen.
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Lessuggestie
voor onder- en
middenbouw
Auteur
Daniëlle Schouten en voor
de basis Joyce van Dijk
(voormalig student pabo
AVANS Breda - les verven
met planten uit het boek
32lessenvoordetoekomst.nl)

Kleding werd lang geleden met planten en bloemen geverfd. Dat noem
je ook wel plantaardig verven. Pas later werd het chemisch verven. Dit
wordt gedaan met minerale en synthetische kleurstoffen. Je zou kunnen
zeggen dat deze kleurstoffen door de mens zijn gemaakt. En de
plantaardige verf is door de natuur gemaakt. Plantaardig verven is
trouwens ook niet zonder chemicaliën. Alles is chemie, een plantaardige
kleurstof die zich bindt aan vezels is net zo goed een chemische reactie
als wanneer minerale of synthetische kleurstoffen zich binden aan de
vezels. Begrijp je het nog? Best ingewikkeld hè.

Kerndoelen
Natuur en techniek
kerndoel 44: De leerlingen
leren bij producten uit hun
eigen omgeving relaties te
leggen tussen de werking,
de vorm en het materiaalgebruik.
kerndoel 45: De leerlingen
leren oplossingen voor
technische problemen te
ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.

Voorbereiding en
Materialen
■

Verzamelen van
verschillende planten,

Verven van onze kleding gebeurt in een fabriek; dat wordt ook wel een
ververij genoemd. Volgens experts is het verven van kleding een van de
meest vervuilende processen ter wereld. Dat komt met name doordat
het afvalwater vervuild is. Maar ook giftige stoffen die worden
ingeademd en aangeraakt bij chemisch verven. Kortom schadelijk voor
mens en milieu. Maar ook vooral wat er nodig is om de verf goed te
laten pakken op de stof en om te zorgen dat het niet verbleekt bij het
wassen. Veel van het materiaal waar kleding van wordt gemaakt is eerst
licht van kleur, met name wit van katoen. Kortom hoe donkerder de
kleur van kleding wordt hoe vaker het moet worden gewassen, geverfd,
gewassen, geverfd, met vaak ook nog meer giftige stoffen. Vooral de
kleur zwart is ontzettend milieuonvriendelijk.
In diverse landen over de wereld wordt onze kleding chemisch geverfd,
waarbij veel van het afvalwater in de rivieren terechtkomt. Er zijn
rivieren die een blauwe gloed hebben door het verven van onze
spijkerbroeken!

bloemen, fruitschillen.
Eventueel laten
meenemen door de
leerlingen.
■

Wit papier. Gebruik een
groot vel papier om te
testen (misschien zijn er
elders nog rollen behang
die niet meer worden
gebruikt?).

■

Optioneel textiel. Zijn er
misschien nog oude
T-shirts of oude lakens op
school of bij de kinderen

Gelukkig ontstaan er tegenwoordig steeds meer duurzamere manieren
van verven. Er worden weer natuurlijke en plantaardige oplossingen
bedacht om geen minerale en synthetische kleurstoffen meer te
gebruiken. En het belangrijkste, het is veel mooier. Er is alleen één
nadeel, deze kleding is duurder doordat de productiekosten hoger zijn.
Maar heeft de andere manier niet een veel groter nadeel?
Vandaag gaan wij plantaardig verven
en dat is niet schadelijk voor mens
en milieu. Door deze les uit te
voeren kun je ontdekken welke
planten en bloemen kleur geven aan
papier en textiel.

thuis die kunnen worden
gebruikt na de testen op
papier? Of misschien wel
kledingstukken die de
kinderen zelf willen
verfraaien? Of zijn er nog
oude zakdoeken of
kussenslopen die kunnen
worden gebruikt?
■
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Een paar emmers.

Wat is textiel? Textiel betekent ‘geweven stoffen’. Iets van
textiel is dus gemaakt door materiaal(en) te weven. Textiel is de
verzamelnaam van allerlei producten. Van je kleding, schoenen,
hand-, bad- en theedoek, gordijn, beddengoed, badjas en tas tot en
met je teddybeer.

Kleding verven met planten en bloemen
Planten en bloemen kun je eten en bewonderen,
maar je kunt er ook mee verven. Dat laatste
ontdekken de leerlingen in deze les.

de les (Introductie, 5 minuten)
Start met de volgende energizer: een vrolijk spel
over kleding en kleuren.
Roep bijvoorbeeld: ‘zwarte broek’. Leerlingen met
een zwarte broek mogen gaan staan en ze steken
hun handen in de lucht en één van hen mag een
nieuw gekleurd kledingstuk roepen. Deze leerling
roept bijvoorbeeld ‘groen T-shirt’. Nu mogen kinderen met een groen T-shirt gaan staan en steken hun handen in de lucht. Eén van hen krijgt nu
de beurt en deze leerling roept bijvoorbeeld ‘rode
sokken’. De leerlingen met rode sokken gaan nu
staan, enzovoort. Deze oefening kun je herhalen
met eindeloos veel varianten.
Deze oefening kan voor de oudere leerlingen in
het Engels worden uitgevoerd. Hierdoor leren ze
of frissen ze het geheugen op met de Engelstalige
kleuren. En additioneel kan nog worden gekozen
om ook de namen van kledingstukken zoals jeans,
shoes, socks, trouser, sweater, T-shirt and skirt te
laten benoemen.

Wrijf zachtjes met het plant- of bloemmateriaal
over het papier. Daarna iets zachter. Bij de kleinere kinderen kun je het voordoen.
Deze oefening kan voor de oudere leerlingen
worden uitgebreid met het zelf opzoeken van
de planten en bloemen op internet qua soorten,
maar ook hoe je ermee kunt verven op papier en
textiel. En mogelijk kunnen ze in tweetallen de
bladeren, takjes, bessen en/of wortels van een
aantal planten en bloemen zelf meenemen naar
school.

Instructie (10 minuten)
Vraag aan de kinderen of ze weten hoe onze kleding aan hun kleuren is gekomen.
Door aan de leerlingen te vragen wat ze weten
over het kleuren van kleding wordt de woordenschat en kennis getest. Weten ze dat kleding
geverfd wordt?
Waar zouden we dan mee kunnen verven? Geef
de leerlingen even bedenktijd. Laat ze vervolgens
even overleggen met de buurvrouw of buurman.
Vraag aan de leerlingen wat ze hebben bedacht.
Als ze het niet over bloemen of planten hebben
gehad, begin er dan zelf over. ‘Zouden we misschien ook met bloemen en planten kunnen verven? Wat denken jullie?’

Kern (25 minuten)
De kinderen gaan aan slag met de planten en
bloemen. Geef aan dat we gaan kijken met welke
planten en bloemen we kunnen verven, hoe we
kunnen verven en welke kleur het wordt.
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Gebruik een aantal
emmers en pannen voor
de volgende
verfexperimenten:

VERF MET KOFFIE
Verzamel met elkaar een
flinke hoeveelheid koffieprut – hoe meer koffie, hoe
donkerder de kleur – en doe dit
in een emmer met heet water. Wacht
tien minuten, tot het water goed donker is. Schep
of zeef de koffieprut eruit en gebruik de verf om
een kussensloop, zakdoek, T-shirt (of ander kledingstuk) of papier te verven.
VERF MET EEN UI
Verzamel met
elkaar een flinke
hoeveelheid uienschillen. Ditzelfde
kun je doen met
witte en rode uienschillen
(apart inzamelen). Kook 33 gram witte uienschillen in 2 liter water voor 1 uur en in een andere
pan hetzelfde met rode uienschillen. Week het
te verven textiel of papier voor met water. Knijp
of druppel het voordat je het in het verfbad
doet licht uit. Zeef de uienschillen uit het water.
Verven met uienschillen geeft een geel/bruine
kleur wanneer je witte uien gebruikt en een
groene kleur wanneer je rode uien gebruikt.
Het afvalwater van plantaardig verven kun je
prima door de afvoer weggooien. Of ten tijde van
droogte zelfs in de tuin gieten of bij een boom op
het schoolplein, zonder dat je je er schuldig over
hoeft te voelen.

Afsluiting (5 minuten)
Vraag
aan de
leerlingen wat
ze gedaan
hebben

Kun je
met
planten en
bloemen
verven?
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Hoe zijn
ze te werk
gegaan?

Met welke
planten ging
dat goed?

Welke planten en
bloemen worden
gebruikt voor
welke kleur?
Geel Afrikaantjes
(bloem, zelfs uitgebloeid),
ui (schillen), goudsbloem
(lintbloemen), saffloer,
kurkuma (saffraanwortel),
boerenwormkruid
(bloeiende toppen),
heermoes (verse
stengels), jeneverbes
(verse geplette bessen),
liguster (jonge scheuten
en blad)
Geelgroen Vlier (blad),

hop
Groen Vrouwenmantel
(blad), rode biet (blad),
munt (blad), brandnetel
(alle delen), liguster (rijpe
bessen), mansoor
(wortel), vlier (blad),
struikheide (verse takjes).
Ook rode ui kan hiervoor
gebruikt worden.
Groengrijs Brandnetel
Roodoranje Rode biet

(knol)
Rood Meekrap (wortel),
zuring (wortel), kleefkruid
(wortel), walstro (wortel),
ossentong (wortel)
Blauw Wede, vlierbessen
Bruin Zomereik (blad),
walnoot (gevallen blad,
verse of oude bolsters),
braam (jonge scheuten),
jeneverbes (gedroogde
geplette bessen),
kastanjes (groene
bolsters), paardebloem
(wortel). Ook koffieprut
kan hiervoor gebruikt
worden.
Zwart Moerasspirea
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Advertorial

dctV MAAKt, sAMen Met Meer dAn
150 teXtieLHeLden de nieuWe,
circuLAire Keten VOOr KLeding MOgeLijK
De Dutch Circular Textile Valley (DCTV) is gericht op het versnellen van de Nederlandse
circulaire textiel en modemarkt. Het doel van DCTV is om het textielafval en het gebruik van
nieuwe grondstoffen te voorkomen en te verminderen. Meer dan 150 bedrijven met slimme ideeën
hierover zijn door DCTV bij elkaar gezocht. Hun ideeën gaan over hoe kleding wordt ontworpen,
gemaakt, gebruikt, verzameld en weer opnieuw wordt ingezet in de keten. Het zijn bedrijven die
net als een bibliotheek te werk gaan, die met nieuwe materialen durven werken, die natuurlijk
kleuren, die jouw kleding bedenken of verkopen of die ze zelfs helemaal recyclen.

Meer
inFOrMAtie
De volledige
lijst met
bedrijven,
actief in de
circulaire
textiel en
modemarkt, is
te vinden
onderaan de
innovators
pagina van de
DCTV website.
Deze geeft een
overzicht van
wat er
allemaal
gebeurt in de
Nederlandse
circulaire
textielketen.

sAMenWerKing
DCTV is een
samenwerking
tussen zes
verschillende
partners: ABN
AMTO, Circle
Economy,
Fashion for

Ondersteuning
DCTV verbindt al deze bedrijven om elkaar te versterken en biedt hun zo veel
mogelijk hulp. De experts van DCTV en iedereen die hen wil helpen worden
ingezet om het groeien van de bedrijven te versnellen. Bijvoorbeeld door het
zoeken naar andere bedrijven met genoeg geld om met hen te delen, hen te
helpen met het uitleggen van hun idee of door het doen van testen of
experimenten met hun klanten.
Een voorbeeld hiervan is het helpen van Elisa; zij heeft in Amsterdam
bibliotheek LENA waar je kleren kan lenen: ‘DCTV heeft bijgedragen aan de
laatste stappen om een online bibliotheeksysteem te kunnen lanceren. Zij
kijken ook naar de mogelijkheden om alles wat wij leren te kunnen delen met
het netwerk.’
Om de Nederlandse kledingmarkt zo snel mogelijk circulair te laten worden,
zijn ook onderzoek en regels onmisbaar. DCTV heeft contact met de Nederlandse
overheid en wil graag de vragen van circulaire bedrijven op de agenda zetten.
Daarnaast werken we samen aan verschillende onderzoeken om zo meer te leren
over circulair textiel. Zo onderzoeken we nieuwe stoffen en nieuwe
verdienmodellen.
Kortom wij verbinden, vernieuwen en versnellen.
Door heel Nederland zijn deze bedrijven en hun partners, de merken,
investeerders, overheidsorganen en onderzoeksinstituten met kennis van
circulair textiel te vinden. Maar waar moet je zijn voor welke vraag?
Daarvoor zijn de hubs bij iedereen in de buurt! Vier netwerken in
verschillende provincies met een specifieke focus op één deelgebied van het
circulaire textielvraagstuk. Met gedeelde kennis maken we Nederland nog
sneller circulair.

icOOnprOject
DCTV is een voorbeeldproject van de ‘Transitieagenda Consumptiegoederen’ van
de Nederlandse Rijksoverheid. Hierin wordt de circulaire toekomst van
Nederland in 2050 beschreven. Het project is actief op drie verschillende
niveaus:
1. Politiek en onderzoek
2. Kennisnetwerk: elkaar versterken en overzicht bewaren
3. Bedrijven met slimme ideeën verbinden, vernieuwen en
helpen snel te laten groeien

Good, Het
Groene Brein,
Modint en MVO
Nederland.
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dutcHcircuLArteXtiLe.Org

Advertorials

runnersWOrLd
Bij Runnersworld geloven wij in initiatieven, die hoe klein ze in
het begin ook lijken, uiteindelijk toch impact kunnen hebben.
Hardlopen maakt gelukkig dus: ja! Vreet kilometers en slijt je
schoenen. Wij dragen verantwoordelijkheid, zodat jij met een
gerust gevoel kan gaan lopen. Samen met al onze klanten hebben wij
al ruim 30.000 oude hardloopschoenen gerecycled. (Lever je oude
hardloopschoenen bij ons in!) Maar ook 75.000 plastic bekertjes
bespaard op ons hoofdkantoor, onze verpakkingen plasticvrij
gemaakt en wij maken ons assortiment steeds duurzamer.
Draag samen met Runnersworld ook jouw steentje bij!

circL - circuLAir pAViLjOen VAn ABn AMrO
Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO, is de ontmoetingsplek waar samenleving, business
en finance samenkomen voor een duurzame wereld. Het gebouw is zo ontworpen dat we een zo klein
mogelijke impact op de planeet maken. Daarom is er slim nagedacht over het gebruik van
grondstoffen. Tijdens de bouw zijn 16.000 oude spijkerbroeken gebruikt. Deze zie je terug in
het plafond als isolatiemateriaal. En wist je dat het stucwerk in onze vergaderzalen van oude
ABN AMRO bedrijfskleding is gemaakt? Van 2500 kilo afgedankt versleten textiel is een smeerbare
pastei gemaakt wat nu op de muren zit. Als je heel dicht met je neus op de muren staat, kun je
zelfs nog sporen van de kleding zien. Op deze manier krimpt de afvalstroom in én verminderen we
grondstofverbruik. Twee vliegen in één klap!
Ga voor meer informatie over CIRCL naar

WWW.circL.nL

Het grOene Brein
Het Groene Brein is hét wetenschappersnetwerk voor de duurzame, circulaire, economie, een
netwerk van 150 wetenschappers van alle universiteiten en hogescholen in Nederland. We werken
samen met bedrijven, overheden, burgers, onderwijs en wetenschappers aan mooie oplossingen voor
onze planeet. Oplossingen die goed zijn voor de natuur, het milieu, mens en economie.
Als je het antwoord op je vraag niet meer kunt googlen dan bieden wetenschappers van Het Groene
Brein wellicht uitkomst.
Zo ook rondom textiel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat van oud textiel weer nieuw textiel
gemaakt kan worden? Hoe kunnen we het delen van kleding
vergroten? Hoe werken we aan een eerlijke verdeling van kosten
en baten in de hele keten? Mooie vragen waar wetenschappers
van Het Groene Brein hard aan werken. Samen met bedrijven,
overheden en het onderwijs. Ook met jou?
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Lessuggestie voor
middenbouw

Jouw kledingkast

Auteurs

Een paar jaar geleden hebben ze op de
Hogeschool van Amsterdam een onderzoek
gedaan naar onze kledingkasten. Na een half
jaar was het onderzoek klaar en hebben ze er
een rapport over geschreven. In het rapport
staat dat we in Nederland jaarlijks gemiddeld 46
nieuwe kledingstukken kopen. Van onderbroeken,
badpak, trainingsjas tot schoenen, petje, tas en
wanten. Gemiddeld 46 stuks per jaar, dat is best
veel. In Duitsland, Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk kopen ze nog meer.

SME & Daniëlle Schouten

Kerndoelen
Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Voorbereiding en Materialen
Zorg voor: de kaartjes met kledingstukken (zie kader)
tijdens deze les. Deze kun je ook gratis downloaden
via eco-schools.nl/kleding.
■
Scharen, kleurpotloden en stiften om de kaartjes in te
kleuren en uit te knippen.
■
Grote vellen (gekleurd) papier voor de posters en lijm.
En misschien enkele oude tijdschriften.
Leerlingen vooraf de opdracht geven om hun eigen
kledingkast eens goed te bekijken.
Maak van ‘jouw kledingkast’ een tekening (of schets). Tel
daarna je kledingstukken en schrijf het aantal op de
achterkant van je tekening (of schets).
■
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De gemiddelde prijs van elk nieuw gekocht kledingstuk is ongeveer € 16,-. De prijs van een broek
is bijvoorbeeld hoger en van sokken lager, zo
komen ze tot een gemiddelde prijs. Volwassenen
hebben ongeveer 173 kledingstukken in hun kledingkast. Maar weet je dat ze ontdekt hebben
dat er 50 kledingstukken niet worden gedragen?
Dat is jammer. Goed nieuws, ze troffen 7 tweedehands kledingstukken aan. Dit is eerst van iemand
anders geweest, misschien nieuw gekocht en
nooit gedragen, of het paste degene niet meer,
was erop uitgekeken, gaf het door, ruilde het of
vond het achteraf gewoon niet zo mooi. Ze ont-

dekten ook dat vrouwen, jongvolwassenen en
mensen die in grotere steden wonen, meer kleding hebben dan mannen, ouderen en mensen die
in steden en dorpen wonen.
Elke Nederlandse inwoner gooit ongeveer
40 kledingstukken per jaar weg, 24 van deze
kledingstukken worden weggegooid bij het
restafval, in de kliko en worden dus verbrand in
de verbrandingsoven. O jee, dat is zonde en niet
nodig, toch? De andere 16 kledingstukken gaan
gelukkig naar goede doelen, kringloopwinkels en
in de textielcontainer.

de les (Introductie, 10-15 minuten)
Begin met de verhalen van de kinderen over ‘jouw
kledingkast’, de tekeningen (schetsen) en de aantallen. Wat hoort er allemaal bij kleding? Heb je
ook je sokken en onderbroeken geteld? Je schoenen? En ook je wanten?
Draag je alles? Krijg je ook weleens kleding van
anderen? En geef jij het door aan iemand anders
als het jou niet meer past? En repareer je het als
iets kapot is? Wie heeft er een naaimachine? Wat

is een naaimachine? Gaat er weleens iemand naar
een kledingmaker en schoenmaker?
Vraag vervolgens of de kinderen weten hoeveel
kledingstukken we gemiddeld in onze kledingkasten hebben in Nederland. Vertel over het onderzoek. Wat weten de leerlingen al? Wat komt er
allemaal bij kijken? Het gaat er niet om wie de
meeste kleding heeft, maar juist wie alles gebruikt
(draagt) en hergebruikt, zodat we geen kleding
meer weggooien bij het restafval, in de kliko.
Na deze les zijn leerlingen zich ervan bewust hoeveel kleding ze zelf hebben. Weten de leerlingen
hoe ze hun overbodige kleding een nieuw leven
kunnen geven. Kunnen ze meer kritische afwegingen maken bij de aanschaf van kleding.

KAARTJES MET KLEDINGSTUKKEN
Voor jullie op tafel liggen kaartjes van truien,
T-shirts, broeken, hoodies, jurken en ga zo maar
door. Welke soorten heb jij in jouw kledingkast? Je
kunt ze inkleuren, opdat ze er echt zo uitzien als
jouw kleren. Die blauwe broek, die streepjestrui:
versier ze maar.

middenbouw 33

Instructie (5 minuten)

Kern (25-45 minuten)

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er
veel kledingstukken worden weggegooid bij het
restafval. Vandaag gaan we zelf onderzoeken wat
we kunnen doen met onze kleding die we niet
(meer) dragen.

POSTER: HET NIEUWE LEVEN VAN MIJN…
Nu gaan we aan de slag met de kledingstukken
die je een nieuw leven wilt geven. Deze kleren
vind je waarschijnlijk wel heel mooi of fijn, maar
toch draag je ze niet meer. Hoe komt dat? Zijn ze
een beetje stuk? Passen ze niet meer? Of was je
simpelweg vergeten dat je ze had? Voor ieder kledingstuk kun je een plannetje maken: maak er wat
nieuws van, verzin een nieuwe combinatie waardoor jij of iemand anders het weer kan dragen.
Of repareer, verkoop, ruil of geef het door. Welk
nieuwe leven verdient dit kledingstuk? Schrijf je
idee op de achterkant van het kaartje.
Met één of twee kledingstukken gaan we nu
écht aan de slag. Welk nieuwe leven wil jij dit kledingstuk geven? Maak een poster waarin je de
kledingstuk(ken) die een nieuw leven krijgen aanprijst. Ter inspiratie:

KIEZEN MAAR
Daar liggen ze dan voor je op tafel: kledingstukken die jij thuis in je kast hebt. Vind je ze allemaal
mooi? Passen ze allemaal nog? Zijn ze allemaal
nog heel? Waarschijnlijk niet! We gaan nu kiezen
wat we met alle kledingstukken willen doen. Maak
twee categorieën:
■ Deze wil ik houden!
■ Dit kledingstuk verdient een nieuw leven.
En nu? Voor de eerste stapel kleding is het duidelijk: deze mag je lekker houden. Dit zijn de kleren die je fijn vindt en waarschijnlijk regelmatig
draagt. Zorg goed voor deze kleren, zodat ze nog
lang meekunnen.

■

■
■
■

■
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Van een broek kun je een tas of een korte
broek maken.
Van een trui en een T-shirt of hemdje, een jurk.
Of een jurk wordt een shirt of hemdje.
Tover een T-shirt om tot een lampenkap, kussentje of tas.
Je kunt ook zelf prachtige applicaties (van bij-

■

■

■

■

■

voorbeeld materiaal met bloemen, bomen of
dieren) maken en op je kleding plakken of tekenen.
Wissel eens mouwen van het ene kledingstuk
met het andere (of maak mouwen langer).
Of knip iets uit het ene kledingstuk en plak het
met textiellijm op een ander.
Maak een broodzak van een blouse of een
katoenen doek.
Van een sok maar ook van een sjaal, kun je een
knuffel maken.
Als laatste kun je van de overgebleven stof een
haarband of beanie (muts) maken.

Afsluiting (5 minuten)
Vraag
aan de
leerlingen wat
ze gedaan
hebben

Was er iets
lastig?

Deze lessuggestie is je mede aangeboden door Eco-Schools. Eco-Schools
is het wereldwijde programma voor
duurzame scholen. Bij Eco-Schools
staan leerlingen centraal. Meestal
onderzoeken zij iets in hun eigen
school en gaan ze vervolgens aan de
slag om te verduurzamen. Leerlingen
worden gestimuleerd tot duurzaam
denken en doen en verduurzamen hun
school van binnenuit. Als kroon op het
werk kan de school de Groene Vlag
behalen, het internationale keurmerk
voor duurzame scholen. Wil je meer
weten? Kijk dan op

Wat vertel je
vanavond
thuis?
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Oepsie mijn sok is kapot
Oh jee, wat is dat nou? Mijn sok zit vast en strak
om mijn grote teen heen.
Het voelt gek maar ook wel lekker, het kriebelt
een beetje. Als ik mijn schoenen heb uitgedaan
zie ik het. Oh, jee, mijn sok is kapot, er zit een
gat in. Oepsie! En nu? Wat moet ik nu doen? Wat
zou jij doen?
Nee, weggooien is zonde, ik ga eerst proberen
mijn sok te maken! Ik ga mijn sok repareren en
naaien. Eerst op zoek naar naald en draad. Weet
je wat dat is?
Een naald is een klein ijzeren dingetje met een
scherpe punt aan de ene kant en een klein oogje
aan de andere kant. Een draad is een heel dun
touwtje. Met naald en draad ga ik het gat in mijn
sok weer dichtnaaien. Gelukt.
Als ik mijn sokken weer aanheb is het even
wennen, maar zo kan ik mijn sok weer gebruiken,
want weggooien is zonde. Weet je dat ik ook
eens mijn kapotte beer Flappie heb gemaakt
met naald en draad? Of ik vraag mijn oma of ze
wil helpen met het repareren van mijn kleren.
Want zij is handig met naald en draad en heeft
zelfs een naaimachine. Dat gaat helemaal super
snel. Of ik ga naar de kledingmaker. Die kan echt
mooie dingen maken en is heeeeeel handig!
Pas als mijn sokken en kleren echt niet meer
te maken zijn gooi ik ze weg. Maar niet in de
prullenbak, dat is zonde, want dan worden ze
namelijk verbrand in een grote oven. Ik stop
ze in een plastic zak in de textielcontainer. En
zo wordt deze kleding weer hergebruikt! Van
oude wol maken ze weer nieuwe truien, shawls
en mutsen en van oude spijkerbroeken maken
ze weer nieuwe spijkerbroeken. Super hè! Of ze
worden gebruikt als vulling voor bijvoorbeeld
autostoelen. Maar ook gewoon ‘poetslap’ om
iets mee schoon te maken en op te poetsen.
Oepsie!

Vraag:

Wie heeft er
weleens kleding
gerepareerd?

Tekst: DANIËLLE SCHOUTEN
Illustratie: FRÉ (De Bangert, Andijk)
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De Noorse jas
‘Mama, kijk die jas eens! Die wil ik passen!’
Het is woensdagmiddag en Levi loopt
met zijn moeder door de stad. Het is een
zonnige herfstdag en Levi en mama zijn
alvast winterkleren aan het uitzoeken.
Levi rent de winkel binnen op zoek naar
een mooie jas. Hij dwaalt een tijdje rond
door de winkel. Na een poos loopt hij
met een beteuterd gezicht terug naar
mama. ‘Ik heb de jas gevonden, maar
de meneer van de winkel zegt dat ze
mijn maat niet meer hebben…’ ‘Ach
schat, dat is nou jammer,’ zegt mama.
‘Maar niet getreurd, er zijn nog héél
veel winkels waar we nog niet zijn
geweest!’ Mama geeft Levi een
aai over zijn bol en samen
lopen ze de winkel uit.
Levi heeft helemaal
geen zin meer om te
winkelen, hij kan
alleen nog maar
aan die blauwe
jas denken.
Opeens zegt Levi:
‘Mama, kijk eens,
daar zijn Daan en Claudia!’
Daan is een jongen die bij Levi in de klas
zit en mama en Claudia zitten samen
op yogales. Ze blijven even staan om te
kletsen. Na een paar minuutjes nemen
ze afscheid. ‘Doei! Tot morgen!’ zegt
Levi en hij kijkt Daan nog een tijdje na.
De jas die Daan aanheeft, is veel leuker
dan de blauwe jas van net. Daan ziet er
altijd cool uit. Zijn kleren hebben felle
kleuren, precies wat Levi ook mooi vindt.
‘Waar denk je dat Daan zijn kleren heeft
gekocht?’ vraagt Levi aan mama. ‘Naar
die winkel wil ik!’ ‘Goh, dat zou ik niet
weten hoor,’ zegt mama. ‘Maar weet je
wat? Vanavond ga ik naar yogales en
dan zie ik Claudia. Ik zal aan haar vragen
waar ze met Daan kleren koopt.’ Dat vindt
Levi een goed plan. Hij wil al heel lang
weten naar welke winkels Daan gaat, maar
hij durfde het niet aan hem te vragen.
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’s Avonds ligt Levi klaarwakker in bed.
Op de klok ziet hij dat het bijna 9 uur is,
dus mama zal zo wel thuiskomen. Levi
moet eigenlijk al lang slapen, maar hij
wil zo graag weten wat Claudia tegen
mama heeft gezegd. Hij hoort de
voordeur opengaan en even later hoort
hij voetstappen op de trap richting zijn
kamer. ‘Mama!’ fluistert Levi. Mama geeft
Levi een kus en een knuffel. ‘Waarom
ben jij nog wakker, Levi? Jij moet al lang
slapen!’ ‘Dat weet ik, mam. Maar ik wil
weten wat Claudia heeft gezegd.’ Mama
glimlacht. ‘Claudia vertelde mij dat ze
met Daan altijd naar een tweedehands
kledingwinkel gaat.’ Levi kijkt mama
verbaasd aan. ‘Wat is dat, tweedehands?’
‘Dat betekent dat de kleren al eens van
iemand anders zijn geweest. Diegene
hoefde de kleren niet meer en heeft ze
toen naar de winkel gebracht. Zo kan
iemand anders de kleren dragen.’ Levi
trekt een gek gezicht. ‘Maar zijn die
kleren dan niet vies?’ ‘Nee hoor, die
kleren zijn gewassen. Soms zijn ze bijna
niet gedragen omdat het niet paste
of ze vonden het kledingstuk toch niet
zo mooi’. Levi vindt het idee dat Daan
kleren draagt die van iemand anders zijn
geweest eigenlijk wel tof. Dat wil hij ook
wel! ‘Zullen we morgen langs die winkel
gaan, mam?’ Mama lacht. ‘Ik dacht al dat
je dat zou vragen. We kunnen morgen na
school wel even langsgaan.’ Blij geeft Levi
mama een knuffel. Hij kan niet wachten
tot morgen!

zelfs een aantal hangt aan het plafond!
Levi maakt meteen een rondje door de
winkel. Mama laat Levi zijn gang gaan.
Opeens hoort mama een enthousiaste gil
van achter in de winkel. ‘Mama, kom eens
kijken! Ik ben hier!’ Levi springt zwaaiend
boven de rekken uit. Snel loopt mama
naar Levi toe. Zo te horen heeft hij wel
iets speciaals gevonden. Glunderend
laat Levi een jas aan mama zien. Het is
niet zomaar een jas, hij lijkt precies op de
blauwe jas van gisteren. Deze warme jas
heeft ook nog eens coole sneeuwprints
en in het label staat dat hij uit Noorwegen
komt. ‘En hij is ook nog eens in mijn maat!’
juicht Levi.
Na een half uurtje in de winkel te hebben
gesnuffeld, kopen ze een aantal mooie
kledingstukken. Tevreden lopen Levi en
mama naar de fietsen. ‘Dit is vanaf nu
mijn lievelingswinkel,’ zegt Levi. Hij is
ontzettend blij met de kleren die hij heeft
gekocht. Maar die nieuwe Noorse jas, dat
is toch echt zijn favoriet.
Tekst: RAVIE IN DE BRAEKT (de Nieuwste
Pabo, Sittard)
Illustratie: LUX (De Burght, Amsterdam)

Vraag:

Heb jij weleens
tweedehands
kleding gekocht
of gekregen?

De volgende middag staat mama al op
Levi te wachten bij het schoolhek. Levi
loopt druk kletsend naast Daan. Hij
vertelt Daan wat hij zo meteen met mama
gaat doen. ‘Ik ben zo benieuwd!’ zegt Levi
tegen mama als hij bij het hek is.
Even later fietsen ze de straat in van de
tweedehands kledingwinkel. Als ze in de
winkel zijn, kijkt Levi zijn ogen uit. Overal
waar hij kijkt, ziet hij kleding in alle kleuren
en maten. Aan rekken, in bakken, op tafels,
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één jurk, dertig mensen
Het is vrijdagmiddag en groep 8 mag bijna
naar huis. Suze hoort niet meer wat de
juf vertelt en kan alleen maar naar de klok
kijken. Wat duurt tijd toch ongelooflijk
lang als je moet wachten.
Volgende week is het schoolfeest. Het
is het enige waar iedereen nog over kan
praten. De meiden discussiëren over wat
ze gaan dragen, de jongens verheugen
zich op de popcorn die ze gaan verslinden.
Enne, natuurlijk op een beetje aandacht
van… Vanmiddag mag Suze van papa een
jurk uitzoeken voor het grote feest.
‘Goed gewerkt vandaag, kinderen, jullie
mogen lekker weekend gaan vieren,’ zegt
juf Millie. Suze weet niet hoe snel ze moet
gaan staan om naar buiten te sprinten.
Papa staat op het schoolplein te wachten
en geeft haar een dikke knuffel. ‘Kom
lieverd, we gaan.’ Hand in hand lopen
Suze en papa vanaf de school naar de
winkelstraat.
Suze trekt haar vader mee de eerste
de beste winkel in. Nadat ze elk rek
langsgegaan is en elke jurk die ze
is tegengekomen uitgebreid heeft
bekeken loopt ze weer naar buiten. Als
ze bij vijf winkels zijn geweest staat het
zweet op hun voorhoofden. Shoppen is
vermoeiender dan Suze dacht. ‘Dit gaat
nooit lukken’, zucht Suze. Papa voelt de
paniek bij zijn dochter toeslaan en stelt
voor om een ijsje te halen. Dat vindt Suze
een heel goed idee.

Tevreden met haar pistache-ijsje huppelt
Suze weer verder. Plotseling valt haar oog
op een etalage. Een schattig, wit jurkje
met goudkleurige stippen hangt voor het
raam. Suze’s ogen worden groot. Dit is
precies wat ze zoekt. Ze ziet zichzelf al
als ster op het schoolfeest, de beelden
flitsen door haar hoofd. Ze duwt haar ijsje
snel in papa’s hand, veegt haar pistachemond schoon en haast zich naar binnen.
Ze pakt de jurk van het rek en holt een
pashokje in. De jurk zit als gegoten, alsof
het voor Suze gemaakt is. Het komt tot
haar knieën, heeft chique mouwtjes en
is van katoen gemaakt. Ze voelt zich een
Disneyprinses en ook een beetje Maxima.
De jurk heeft mooie details en lijkt met
veel aandacht gemaakt te zijn. Suze vraagt
zich af waar de jurk vandaan komt en wie
zulke mooie jurken kan maken. Is het in
Nederland gemaakt of ergens anders? En
door wie zou hij gemaakt zijn?
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jurkje bevestigd. Het lijkt al een echte
jurk, maar hij is nog niet helemaal af. Het
jurkje gaat naar een andere verdieping,
er worden twee zakjes in gemaakt, en de
knoopjes worden aangezet.
Dan komt het jurkje in handen van het
nichtje van Medina. Zij stikt de hele dag
kledingmaat-labels in de nek van de
jurkjes. Aan de binnenkant van de jurk
komt ook nog een kledinglabel waarop
staat ‘Made in Bangladesh’.

‘Suus, laat eens zien wat je aanhebt!’ roept
papa met twee druppelende ijsjes in de
hand en een mond vol ijs. Trots trekt Suze
het gordijn van het pashokje open. Papa’s
gezicht begint te stralen, wat een plaatje
is zijn dochter toch. ‘Dit wordt hem.’
’s Avonds staart Suze naar het prachtige
jurkje dat aan haar kledingrek hangt. Het
was een superdag.
Als Suze gaat slapen wordt in Dhaka,
de hoofdstad van Bangladesh, Medina
wakker. Ze maakt haar zussen wakker,
trekt haar salwar kameez jurk aan, doet
haar hoofddoek om en eet wat. Samen
met haar zussen loopt ze naar de fabriek.
Eerst langs de tafels waar de grote stapels
witte katoenen stof wordt uitgesneden
door sterke mannen.
Medina neemt plaats achter haar
naaimachine en de stroom van
kledingonderdelen komt op gang.
Geconcentreerd zet Medina de naald
op precies de goede plek en zet een rits
vast in het jurkje, geeft hem door aan de
persoon naast naar en pakt de volgende.
Het jurkje vervolgt zijn weg langs de
productielijn, een zoom wordt ingezet, de
voor- en achterkant worden aan elkaar
gemaakt, de mouwtjes worden aan het

Als laatste nog even langs de kappers,
zij knippen de laatste losse draadjes
en stiksels weg. Dan nog even een
controle of alles er goed op en aan zit
en het prijskaartje eraan. Zo, nu kan
de jurk worden gestreken en worden
opgevouwen in de verpakking en in een
doos bovenop allemaal dezelfde jurkjes.
Onderweg naar het magazijn gaat de
hele doos door een metaalscanner, om
ervoor te zorgen dat er niet per ongeluk
een naaldje van de naaimachine in de jurk
terecht is gekomen. En zo hebben er in
één fabriek meer dan 30 mensen gewerkt
aan één jurk.
Aan het einde van de dag zijn alle jurkjes
klaar en wordt de bestelling klaargemaakt
voor transport. Ook de werkdag voor
Medina zit erop, ze mogen weer naar huis.
Nadat ze haar avondeten gegeten hebben
ploffen de zusjes neer en vallen als een
blok in slaap. Medina ligt nog even wakker.
Ze vraagt zich af waar de jurken waar
ze vandaag zo hard aan heeft gewerkt
terecht zullen komen. In welk land zou ze
iemand blij hebben gemaakt?
Tekst: MARA BROERE (Marnix Academie Pabo
Utrecht) & DANIËLLE SCHOUTEN
Illustraties: IMME (Mozarthof, Hilversum)

Vraag:

Waar komt
jouw kleding
vandaan?
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Uit de mode
Dit is Lotte. Dagelijks
plaatst ze foto’s van
zichzelf en haar leven op
Instagram.
Doordat ze heel veel
volgers heeft, krijgt
ze regelmatig kleding
opgestuurd die zij daarna
promoot in haar foto’s.
Ze is voor vele meiden
een echt rolmodel. Ze
is mooi, slank en aardig.
Iedereen wil LOTTE zijn.
Haar leven lijkt volmaakt.
Amber vindt het maar niks. Al die
aandacht en die poppenkast. Haar lijkt
het ook weleens leuk om gratis kleding
opgestuurd te krijgen en mee te kunnen
doen met de nieuwste trends, maar
helaas. Meestal krijgt ze de kleding van
haar oudere zus. Als ze aan haar ouders
vraagt of ze een nieuw jurkje mag krijgt
ze altijd hetzelfde verhaal: ‘Je moet blij
zijn dat je kleding hebt. Bovendien is het
niet goed om elke keer nieuwe kleding
aan te schaffen. De wereld moet langer
dan vandaag mee.’ Ze kent het verhaal
inmiddels al uit haar hoofd. Het is een
eindeloze en zinloze discussie.
Amber zit op haar bed en bekijkt haar
telefoon. Ze komt een filmpje van Lotte
tegen: een shopblog. ‘Heeft ze niet al
genoeg aandacht!’ mompelt Amber
een beetje jaloers. Ze zou eens met mij
moeten ruilen. Dan piept ze wel anders.
Dit bracht Amber op een idee. Ze
besluit om Lotte een berichtje te sturen
via Instagram. Maar hoe moest ze dit
aanpakken…?

Hee Lotte, ik volg je nu al
een tijdje… onze werelden
verschillen zoveel van elkaar
dat het bijna lijkt alsof ik van
een andere planeet kom. Ik
bedoel… alles wat jij hebt heb ik
niet. Ik heb bijna nooit nieuwe kleding, ik
ben niet populair en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Ik zou zo graag eens willen weten
hoe het voelt om jou te zijn. Iemand die alles
heeft… Mijn vraag is daarom: zou je eens
een aantal dagen met mij van leven willen
ruilen. Al is het maar een dag of een paar
uur. Het zou voor mij heel veel betekenen…
Hopelijk hoor ik van je.
Liefs Amber Jansens

Amber leest het bericht nog wel duizend
keer door. ‘Ah ja, wat heb ik te verliezen…’
zegt ze tegen zichzelf en drukt daarna op
verzenden. Die avond had ze nog geen
berichtje teruggehad. Ze had de moed
al opgegeven. Wat was ze ook stom…
waarom zou iemand nou vrijwillig willen
ruilen met mijn leven. Nee, daar zit beslist
niemand op te wachten.
De volgende ochtend ging Amber naar
school. Tijdens de lunchpauze trilde haar
telefoon. Ze kon haar ogen niet geloven,
Lotte had gereageerd op haar bericht:

Hee Amber,
Ik zou je graag willen
ontmoeten. Wat is jouw adres?
Dan kom ik graag even langs.
Liefs Lotte Strijl
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Amber stuurde snel haar adres door en ze
spraken die avond af.
Ze zaten samen in de knusse
woonkamer van de familie
Jansens. Lotte zei: ‘Ik heb
mijn spullen meegenomen,
als het voor jullie goed is
zou ik graag voor 5 dagen
willen ruilen. Amber keek
haar ouders aan. Haar
ouders keurden het goed.
Ze hadden het gevoel dat
dit goed voor beide
meiden kon zijn. Ze
gingen de uitdaging
aan. Amber besloot
haar spullen bij elkaar te
zoeken, zodat ze voor 5 dagen
het leven van Lotte in kon
stappen.
De 5 dagen gingen in.
Lotte deed met tegenzin
de kleding van Amber aan.
Hoe kon ze zich hierin vertonen. Ze kon
beter gewoon vijf dagen binnenblijven
zodat niemand zag dat ze er zo belachelijk
uitzag. De moeder van Amber klopte
op de kamerdeur. ‘Hee, kom je naar
beneden? Het avondeten staat klaar’ zei
de moeder van Amber. Lotte ging mee
naar beneden. Iedereen zat aan tafel.
Het was alweer de laatste dag dat ze hier
zou zijn. ‘Hoe vond je het bij ons?’ vroeg
Amber haar zus Isabella. ‘Het was wennen,
maar ik heb het toch heel leuk gehad,’ zei
Lotte. Amber’s zus keek naar de kleding
die Lotte aanhad en zei: ‘Dit waren ooit
mijn kleren. Nu draagt Amber ze.’ Lotte
keek naar de kleding die ze aan had en
zei geschrokken: ‘Huh, kopen jullie dan
echt niets nieuws?’ ‘Soms, heel soms en
dan kopen we iets van goede kwaliteit.
Maar om dat iets positiever uit te leggen,
zo helpen we mee aan een betere
wereld,’ zei de moeder van Amber. ‘Een
betere wereld?’, vroeg Lotte. ‘Ja, de
kledingindustrie behoort jammer

genoeg nog steeds tot een van de meest
vervuilende industrieën en toch blijft
iedereen alles maar kopen’, zei Amber’s
moeder. ‘Oh, dat wist ik niet’, mompelde
Lotte. De rest van de avond was Lotte
erg stil. Ze kon niet geloven waar ze mee
bezig was. Op de computer zocht ze naar
meer informatie over de kledingindustrie.
Daarna kwam Amber weer thuis. De
meiden praatten over de ervaring
die ze hadden opgedaan. Amber was
erachter gekomen dat ze het helemaal
niet slecht had thuis. Lotte heeft veel
geleerd. Ze was Amber en haar gezin
dankbaar voor de leermomenten. Ze
beloofde dat ze haar leven anders ging
aanpakken. Diezelfde avond zette Lotte
een foto met de kleding van Amber aan
op Instagram. Op deze manier probeert
ze aandacht te krijgen voor dit onderwerp.
Ook stopt ze met het aannemen van de
soms overbodige nieuwe kleding. Vanaf
nu draagt ze meer tweedehandskleding
en voelt ze zich beter doordat ze een
steentje bijdraagt aan een betere wereld.
Tekst: LISA VAN HOORICKX (Hogeschool Zeeland)
Illustraties: MAIKEN & LAURI (Brede School, Gouda)
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Advertorial

LAAt je KLeding LAnger MeegAAn
Heeft jouw favoriete hoodie een vervelende vlek? Past je sweater
niet meer, maar wil je er nog geen afscheid van nemen? Of vind je
je jeans gewoon een beetje saai? Geen reden om ze weg te doen,
want met een kleine twist of een complete upgrade, kun je een
bestaand kledingstuk nieuw leven inblazen. Laat je inspireren!

dAt LucHt Op
Hoe langer we met onze spullen doen,
hoe beter het is voor de aarde. Dan is
het natuurlijk belangrijk dat we goed
voor die spullen zorgen. Dat geldt
zeker voor onze kleding. Je kunt je
kleding bijvoorbeeld minder warm
wassen, en niet te vaak. Hang je broek
of rok gewoon een paar uur buiten of
uit het raam en laat de lucht ze
opfrissen. Dat is beter voor het
milieu én voor de kleren en bespaart
ook nog tijd.

Weg VLeK
Hoe je ook je best doet, een vlek
hebben we allemaal weleens. Vreemd
genoeg lijkt die altijd net op je
favoriete hoodie of mooiste jurk te
komen. Belangrijk is dan: snel
behandelen! Als een vlek eenmaal is
ingetrokken, is het een stuk
moeilijker om hem te verwijderen.
Bij pastasaus, jam of knijpfruit is
deppen met water (aan de
achterkant!) vaak voldoende, maar
bij hardnekkige vlekken kun je ook
een sappige citroen, azijn,
tandpasta of melk gebruiken.
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diY - dO it YOurseLF
Heb je nou toch een vlek die zich niet
laat verslaan? Niet getreurd, er zijn
heel veel mogelijkheden om ze te
bedekken en tegelijkertijd een uniek
item van je kledingstuk te maken (dit
werkt ook heel goed bij gaatjes).
Het allermakkelijkst is een patch die
je erop kunt strijken, maar je kunt
ook je eigen creativiteit erop
loslaten door zelf een figuur uit een
andere stof te knippen. Ben je een
‘catlover’? Op hm.com/takecare kun je
een sjabloon van een kat downloaden
die de voor en achterkant van je
shirt bedekt. Of ga met textielverf
aan de slag en je vlek verdwijnt in
een zelfbedacht stempelpatroon.
Zo kun je met een kleine aanpassing
weer tijden plezier hebben van je
fashion favoriet.

stinKY sneAKers
We hebben er allemaal weleens
last van: stinky sneakers. Doe dan
droge theezakjes in je schoenen
en laat ze de geur absorberen.
Daarna ruiken ze weer helemaal
fris.

KAuWgOM VerdWijnt
Op MAgiscHe Wijze
In de kauwgom getrapt? Gooi je
schoenen een kwartier lang in de
vriezer, totdat de kauwgom keihard
is en je de kauwgom gemakkelijk van
je schoenen kunt halen zonder ze te
beschadigen.

H&M
Op de Take Carepagina van de
H&M website staan nog veel meer
handige tips, tricks & DIYinspo
die helpen om kleding, schoenen en
accessoires (ook die van
volwassenen) te onderhouden,
verzorgen, repareren en vermaken.

Scan de QRcode
of ga naar:

HM.cOM/tAKecAre
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Koningsdag
Het is maandagochtend, half acht. Janna
staat al een half uur voor haar kledingkast.
‘Wat zal ik vandaag eens aantrekken?’
denkt ze. Haar kledingkast puilt
ondertussen aardig uit en er kan eigenlijk
niks meer bij. Als ze nu niet opschiet mist
ze de bus en komt ze te laat op school.
‘Mam!’ roept Janna naar beneden ‘waar
is die blauwe blouse gebleven die ik
laatst online gekocht had?’ Haar moeder
reageert niet. Janna trekt nog wat kleren
uit de kast en bekijkt ze. Aan sommige
kledingstukken hangt zelfs nog het kaartje.
Ze zijn nog hartstikke nieuw.
Uiteindelijk trekt Janna gewoon weer een
casual trui aan met een spijkerbroek. Ze
moet nu toch echt wel gaan opschieten.
Ze rent de trap af en trekt gauw haar jas
aan. In de keuken zit haar moeder koffie
te drinken. ‘Kunnen we dit weekend weer
eens shoppen?’ vraagt Janna aan haar
moeder. ‘Ik heb echt niks leuks meer in de
kast hangen.’ Haar moeder kijkt haar aan
en zucht. ‘Je hebt een kast vol kleding. Je
kunt me niet vertellen dat daar niks bij
zit wat je aan kunt trekken. Kindertjes in
Afrika zouden van geluk spreken als ze
zoveel kleren hadden als dat jij hebt.’
Janna moest rennen om de bus te halen,
maar kwam gelukkig op tijd op school. Ze
ploft neer op een stoel naast haar beste
vriendin. ‘Vandaag hebben we een gastles’,
begint haar biologiedocent, ‘deze les gaat
over duurzame kleding.’ De gastdocent
vult de hele les. Het gaat erover dat we
allemaal eigenlijk te veel in de kast hebben
liggen. Terwijl we veel niet aantrekken.
Dus wat moeten we ermee? Ze vertelt
dat het ook heel belangrijk is dat je de
kleding niet zomaar weggooit en sowieso
niet bij het restafval. Verkopen op internet
of op een tweedehands beurs is een idee.
Dan kun je er ook weer een centje aan
terug verdienen. Of je ruilt je kleding
tijdens een kledingruil of je gooit het in
de kledingbak. Dit alles zet Janna aan het
denken. Ze denkt aan die ochtend. Toen ze
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zo besluiteloos voor haar kledingkast stond
en niet wist wat ze moest aantrekken.
Die middag besluit Janna haar kledingkast
op te ruimen. Ze verdeelt haar kleding in
drie categorieën. Een stapel met kleding
die ze wil houden, een stapel met kleding
die ze in de kledingbak gaat gooien en een
stapel met kleding die ze wil gaan verkopen.
Na een paar uur is haar kledingkast een
stuk leger en heeft ze een flinke stapel
verzameld die ze naar de kledingbak
gaat brengen en een stapel die ze gaat
verkopen. Het is immers bijna Koningsdag.
Van het geld dat ze dan verdient, kan ze
weer nieuwe kleding kopen. Maar dan nu
duurzame kleding van goede kwaliteit
en het liefst gemaakt van natuurlijke en
hergebruikte materialen.
Daar staat ze dan op Koningsdag. Ze heeft
al haar kleding netjes uitgestald op een
kleedje en is er helemaal klaar voor. Het is
erg druk en er komen dan ook veel mensen
bij haar kraampje langs om naar haar
kleding te kijken en te kopen. Het loopt als
een trein! Wanneer het 11 uur is en de markt
nog lang niet is afgelopen, heeft Janna
al haar kleding al verkocht. ‘Zo, zo’ hoort
Janna iemand zeggen. Het is haar moeder
die even langskomt om te kijken hoe de
verkoop gaat. ‘Heb je alles verkocht?’ ‘Ja!’
antwoord Janna trots ‘en nu wil ik graag
naar huis, want ik wil mijn geld even tellen.’
Na een tijdje heeft Janna al het geld bij
elkaar opgeteld. Ze heeft een bedrag van
117 euro bij elkaar gespaard. ‘Daar kunnen
wij dit weekend mooi van winkelen’ zegt
de moeder van Janna tegen haar wanneer
ze het bedrag hoort. ‘Nee hoor’ antwoord
Janna. ‘Ik heb genoeg kleding in mijn kast.
Dit gaat in mijn spaarpot. Dan kan ik er later
een elektrische scooter van kopen!’

Vraag:

Wat is een
kledingbak?

Tekst: JANNA VAN DER WAL (NHL Stenden
Hogeschool, Leeuwarden)
Illustraties: ZOË (De Burght, Amsterdam),
AYSEGÜL (Mozarthof, Hilversum),
VALERIE (Zonne Eiland, Sint Kruis)
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Kopieerblad

Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Pen of potlood,
stiften, verf,
internet

De kledingberg

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert hoe jouw kleding
wordt gemaakt en wat dat
betekent voor de natuur.

www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde

1

3

Jouw kledingkast
Praat met een klasgenoot en beantwoord om de
beurt deze vragen.
1. Draag je een paar dagen hetzelfde of gaan je
kleren iedere dag de wasmachine in?
2. Hoe vaak krijg je nieuwe kleren, en wat doe je als
iets niet meer past?

•

Gemiddeld kopen we in
Nederland 46 nieuwe
kledingstukken per jaar. En
we gooien er wel 40 weg.

•

Om een spijkerbroek te
maken heb je 7.000 liter
water nodig, dat zijn
ongeveer 50 badkuipen vol.

•

Bij het verbouwen van
katoen worden heel veel
gifstoffen gebruikt.

•

Als je sportkleding wast,
komen er stofjes los die
via het riool in zee komen.
Deze stofjes zijn ministukjes plastic, ook dit is
plastic soep.

•

Je kunt ook kleding
lenen, er bestaan speciale
kledingbibliotheken.

•

Wil je iets weggooien dan
kun je het beter naar de
kringloopwinkel brengen
dan in de vuilnisbak te
doen. Of geef het aan een
vriendje of vriendinnetje!

3. Draag je wel eens kleding van iemand anders?
4. Kopen je ouders wel eens kleren bij een
tweedehandswinkel of op Marktplaats?

Zo ziet een
katoenplant
eruit!

2

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek met de woorden ‘vervuilde kleding’.
2. Kies het filmpje met de titel
‘Hoe vervuilend is nieuwe kleding?’.
3. Bekijk het filmpje.
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Onderzoek
van Janouk

Omcirkel
iets wat jij
vanavond thuis
wilt vertellen.

Kopieerblad

Minder kleren
De oplossing voor het probleem van de
kledingberg is dat we allemaal minder
nieuwe kleding moeten kopen. Vraag
aan minstens vier kinderen (mag ook uit

5

Kleding van de toekomst
In de toekomst moeten we anders omgaan
met kleding. Misschien dragen we over 50
jaar allemaal één soort kleding, maar met
verschillende kleuren? Of kleding die juist
niet gekleurd is…
Bedenk een kledingstuk dat iedereen wil
hebben en dat een leven lang meegaat.

1. fd
een andere klas) of ze bereid zijn minder
kleding te kopen als dat beter is voor de
aarde. Vraag er ook bij waarom wel of
niet. Beschrijf hier de antwoorden.

Deze
zwembroek
kan van kleur
veranderen!

TIP: Bedenk bijvoorbeeld iets dat je in alle soorten weer kunt dragen. Of dat meegroeit als
je groter wordt! Denk ook na over het materiaal van je kledingstuk.

6

Laat zien
Laat je kledingstuk aan drie klasgenoten zien.
Zouden ze het willen hebben? Waarom wel of
niet?

Als je nog niet klaar bent met kleding
Organiseer met de hele klas een kledingruil. Iedereen neemt
minstens 2 stuks kleding mee die hij of zij niet meer draagt.
Bedenk van te voren een eerlijke manier om met elkaar te
kunnen ruilen.

Toekomst-vraag
van Janouk
Is het belangrijk
om altijd de
nieuwste mode aan
te hebben?
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Hoe wordt een t-shirt gemaakt?
Is duurzaam
altijd duurder?

t
n
e
k
e
t
e
b
wat oen?
bio-kat

lekker
duurzaam
bezig

Waar komt jouw
t-shirt vandaan?

g
n
i
d
e
l
k
je
n
u
k
e
ho bruiken?
herge

is goedkoop wel
verantwoord?
kijk op
zeeman.com/duurzaam

In de winkel kun je steeds vaker kiezen voor duurzame
kleding. En ook bij Zeeman maken we onze kleding
steeds vaker van duurzame materialen. Maar hoe
zit het nou eigenlijk? Waar wordt duurzame kleding
gemaakt en door wie? Wat maakt kleding nou
duurzaam? En wat kun je er zelf aan doen?

beKijk hoe ons
T-shirt wordt gemaakt
Het T-shirt is een van de meest gedragen
kledingstukken ter wereld. Alleen al bij
Zeeman maken we elk jaar miljoenen
T-shirts. Maar hoe gaat dat eigenlijk?
En wie helpen er allemaal aan mee?
AAN?
T-SHIRTS VAND
WAAR KOM EN

Ken je
dit logo?

WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

Download ons
spreekbeurtpakket

he vo

=
Ex el
o-T idslabel
Oekt veiligorhe texti

Het T-shirt is een van de meest
gedragen kledingstukken ter
wereld. Iedereen draagt ze:
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zie je dit logo
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nt datWe hebben ze aan bij
baby’s.
beteke
Dat
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milieu.
lijk voor het
En niet schade
miljoenen T-shirts maken. Maar
hoe doen we dat eigenlijk? En wie
helpen er allemaal aan mee?

Waarom heet een T-shirt een T-shirt?
We beginnen met een test. Leg het T-shirt
netjes op tafel en je ziet meteen waarom we
het een T-shirt noemen: het heeft de vorm van
een hoofdletter T.

Leuke vraag aan de
klas: hoeveel T-shirts
heb jij in je kast liggen?

de winkel
Van de fabriek naar
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subtropische landen,
- Groeit in tropische en
en in India.
van de Verenigde Staten
groeien ze
worden, maar op de plantages
- Kan wel 3 meter hoog
het plukken.
Dat is makkelijker voor
niet groter dan 1 meter.

16 miljoen kg

Biokatoen
Bij Zeeman maken we onze T-shirts steeds vaker van biokatoen
(dat is duurzame katoen, je herkent het aan het label Bio
Cotton). Nu al kopen we elk jaar 1 miljoen kilo biokatoen in en
de komende jaren zal dat alleen maar meer worden. De voordelen
van biokatoen kun je goed vergelijken met die van biologische
appels of biologische tomaten.

kijken. Nu is
maken. En wat er allemaal bij komt
Nu weet je hoe wij een T-shirtje van alle informatie een interessante spreekbeurt
het jouw beurt. We hopen dat filmpje waarin we laten zien hoe een T-shirt wordt
kunt maken. Bekijk ook nog het jk gebruiken op jullie digibord. Veel succes!
gemaakt. Dat kun je ook makkeli

GA aan de slag
met je oude kleding
Van een oude spijkerbroek of een
T-shirt waar je uit bent gegroeid,
kun je van alles maken. Repareer,
re-style en recycle. En geef jouw
kleding een duurzamer leven. In
deze video’s laten we zien hoe
makkelijk het is.

We hebben een handig spreekbeurtpakket
gemaakt waarin we je precies vertellen hoe een
T-shirt gemaakt wordt met interessante weetjes
over het productieproces en de logistiek.

Advertorial

OVer 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 de volgende netwerkactiviteiten:

Leren voor
duurzaamheid
start in het
basisonder
wijs. De
leraar van de
toekomst, de
pabostudent,
vervult hierin
een spilfunc
tie. Duurzame
PABO onder
steunt daarom
studenten,
leerkrachten
en docenten
die deze taak
oppakken.
Duurzame PABO
is een onaf
hankelijke
stichting voor
en door leer
krachten,
docenten en
bestuurders.
Binnen
Duurzame PABO
zijn ruim 25
pabo’s en
honderden
basisscholen
actief. De
mate van
betrokkenheid
varieert.
Duurzame PABO
is actief lid
van de coöpe
ratie Leren
voor Morgen.
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■ Duurzame PABO doet mee aan nationaal en internationaal
onderzoek op het gebied van Leren voor Duurzame
Ontwikkeling. We hebben een prominente rol in de
ontwikkeling van en het onderzoek naar de
leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Kijk op
aroundersenseofpurpose.eu.
■ Duurzame PABO vertegenwoordigt de Nederlandse
lerarenopleiders op het gebied van Leren voor Duurzame
Ontwikkeling in het UNESCO International Network of
Teacher Education Institutions.
■ Duurzame PABO start duurzaamheidsprojecten of participeert
hierin. Enkele voorbeelden zijn Outdoor Education op de
Pabo, Duurzame Docent, Expeditie Geluk!, Meer met Minder
op de basisschool en Natuur als Leerschool.
■ Samen met partners organiseert Duurzame PABO sinds 2009
jaarlijks de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid.
■ Duurzame PABO publiceert artikelen, boeken en filmpjes
over duurzaam onderwijs.
■ Hoe duurzaam is jullie basisschool? Kom het te weten en
krijg meer houvast in het traject naar een duurzame
basisschool. Maak gebruik van PRISE, instrument voor
Primary Sustainable Education. Hiermee kan de school of
het schoolbestuur eigen ambities definiëren en steun
krijgen om deze te verwezenlijken.
■ Jaarlijks organiseert Duurzame PABO een conferentie met
toonaangevende sprekers en workshops.
■ Kennis, nieuws en activiteiten delen we via de website
duurzamepabo.nl en social mediakanalen.
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.

Advertorials

VAude
VAUDE maakt functionele en innovatieve producten voor activiteiten in de berg en fietssport.
Als duurzame en transparante outdoorfabrikant levert VAUDE een bijdrage aan het verbeteren van
de wereld en neemt haar sociale verantwoordelijkheid zeer serieus. Daarmee zet dit ZuidDuitse
familiebedrijf wereldwijd ecologische en sociale standaarden. VAUDE (uitgesproken als [fau’de])
staat voor milieuvriendelijke producten die op eerlijke wijze zijn gefabriceerd, herkenbaar aan
het Green Shape label.
Als lid van de Fair Wear Foundation is VAUDE toegewijd
om te garanderen dat alle productiefaciliteiten
voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van
sociale en eerlijke arbeidsomstandigheden.

duurzAAMHeid VOOr iedereen
Bij HEMA vinden wij het belangrijk dat duurzame producten voor iedereen betaalbaar zijn.
Duurzaamheid hoeft namelijk niet duur te zijn. We zorgen ervoor dat de mensen die de HEMA
producten maken, eerlijk betaald krijgen en onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen.
We gebruiken daarnaast steeds meer duurzame materialen en ingrediënten voor onze producten.
Bijvoorbeeld onze Tshirts van biologisch katoen en onze dekbedden met een vulling van
gerecyclede plastic flesjes. Daarnaast doen wij er alles aan om de kwaliteit van onze
producten zo hoog mogelijk te houden, zodat deze extra lang meegaan.
En met onze HEMA Foundation maken we ons hard voor een inclusieve samenleving,
waarin iedereen mee kan doen aan het dagelijks leven. We onderzoeken ook hoe
design bij kan dragen aan het bevorderen van inclusiviteit. Bij HEMA vinden we
het namelijk belangrijk dat niemand zich buitengesloten voelt, want HEMA is er
voor iedereen.
Ga voor meer informatie naar:

WWW.HeMA.nL/duurzAAMHeid

grOOtOuders VOOr Het KLiMAAt
Als Grootouders zijn we doordrongen van de urgentie om de opwarming van de
aarde te beperken. Voor de komende generaties willen we een leefbare wereld
achterlaten. Hoe willen we dat bereiken? Onder andere door onze levenservaringen te laten
horen, zoals de twee verhalen van Grootouders in dit boek. Daarnaast gaan we met politici in
gesprek, zamelen we geld in voor een voedselbos en reiken we een prijs uit voor het
Kinderklimaatboek van het jaar!
Ken jij een Grootouder die interesse heeft in onze beweging? Vertel het door! Via de website
kan iedereen steun betuigen en op zijn of haar manier een steentje bijdragen.

grOOtOudersVOOrHetKLiMAAt.nL
Geef kleinkinderen het mooiste cadeau: een leefbare wereld.
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Kopieerblad

Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Pen of potlood,
internet

De kledingberg

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je ontdekt dat kleding
produceren gevolgen heeft
voor de natuur.

www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde

1

3

Jouw kledingkast
Omschrijf om de beurt, in 1 minuut, de inhoud
van je kledingkast.
Denk aan: Is het veel of weinig? Hangt er
kleding die je nooit draagt? Gaan jouw kleren
elke dag in de was? Krijg je alles nieuw of
heb je ook kleding die van iemand anders is
geweest?

2

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek met de woorden ‘vervuilde kleding’.
2. Kies het filmpje met de titel
‘Hoe vervuilend is nieuwe kleding?’.
3. Bekijk het filmpje.
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Onderzoek
van Janouk

•

Gemiddeld kopen we in
Nederland 46 nieuwe
kledingstukken per jaar. En
we gooien er wel 40 weg.

•

Om een spijkerbroek te
maken heb je 7.000 liter
water nodig. Dat zijn
ongeveer 50 badkuipen vol.

•

Veel kleding wordt
gemaakt van katoen. Dat
is een plant waar bolletjes
aan groeien.

•

Er worden heel veel
gifstoffen en water
gebruikt bij het verbouwen
van katoen.

•

Als je polyester kleding
wast, komen er stofjes
los die via het riool in zee
komen. Deze stofjes zijn
micro-plastic en dragen bij
aan plastic soep.

•

Als je drie kledingstukken
per jaar minder koopt,
bespaar je ongeveer 57
kilo CO2.

Omcirkel iets
waar je meer
over wilt
weten en zoek
het later op.

Kopieerblad

Kledinglabels
a. Bekijk van drie klasgenootjes de
labels in hun kleding. Van welke
stoffen is het gemaakt?
Schrijf op wat je leest.

5

1. fd
b. Zoek van één stof op hoe het gemaakt
wordt (bijvoorbeeld van polyester of
linnen).
Schrijf op wat je gevonden hebt.

Info over spijkerbroeken
Maak een infographic over het produceren van
een spijkerbroek. Maak een werkblad.
Wat is er nodig om die te maken en te
vervoeren? Om hoeveel broeken gaat het?
Zoek zo veel mogelijk cijfers en informatie
over spijkerbroeken. Je mag er ook weetjes
bij zetten.
TIP: Een infographic geeft met plaatjes en cijfers
informatie. Op die manier is het voor iemand anders
meteen duidelijk. Wil je eerst voorbeelden zien? Zoek
dan in afbeeldingen op: infographic.

6

De naam T-shirt komt
van de T-vorm die het
kledingstuk heeft

Om een T-shirt te produceren is wel 2.700
liter water nodig

Elk jaar worden er op
de wereld 1 miljard
T-shirts verkocht

Het witte T-shirt
werd populair tijdens
de 1e en 2e we-

reldoorlog

Dit is een
voorbeeld van
een infographic
over T-shirts

Laat zien
Laat jouw infographic zien aan een klasgenoot.
Is alles duidelijk?
Neem je infographic mee naar huis.

Als je nog niet klaar bent met kleding
Zoek op welke grote kledingwinkels iets proberen te doen
aan de kledingberg en hoe ze dat doen. Schrijf drie goede
voorbeelden op.

Toekomst-vraag
van Janouk
Is het belangrijk
om altijd de
nieuwste mode aan
te hebben?
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4

Bovenbouw 55

56

Nieuw gevulde kledingkast
Het is donderdagavond en Tamara
staat voor haar kledingkast. Elke avond
doorzoekt ze haar kast om een setje uit te
kiezen dat ze de volgende dag naar school
aandoet. Tijdens het zoeken merkt ze dat
bijna de helft van haar T-shirts en broeken
is versleten en de andere helft te klein is
geworden. ‘Deze kan ik niet meer dragen’,
zegt Tamara verbaasd. Als ze naar haar
jurken kijkt, heeft ze hetzelfde probleem.
De ene jurk zit te strak om haar lichaam
en de andere jurk krijgt ze maar voor de
helft aan. ‘Mama!’, roept ze, ‘mijn kleren
passen niet meer!’ Haar moeder komt
gehaast de trap op om te kijken wat er aan
de hand is. Ze ziet dat Tamara vastzit in
een te klein geworden jurk en helpt haar
deze uit te trekken. ‘Ach meisje toch, je
bent overal uitgegroeid’, zegt haar moeder.
‘Overmorgen is het weekend, dan gaan we
shoppen voor nieuwe kleren’.

‘De kledingindustrie behoort tot één
van de meest vervuilende industrieën.
Voor de productie van één kledingstuk
zijn al duizenden liters water nodig. Bij
het kopen van vintage en tweedehands
waardeer je kleding en blaas je het een
nieuw leven in.’
Dit maakt indruk op haar en is iets waar
ze nooit eerder bij stil heeft gestaan. Het
hergebruiken van spullen is inderdaad
beter voor het milieu, denkt ze bij zichzelf,
en er is al zoveel.

Op een zonnige zaterdagmiddag zijn
Tamara en haar moeder in het winkel
centrum aangekomen. Ze gaan van de
ene naar de andere winkel, maar slagen
alsmaar niet. De kleren die Tamara in de
winkels ziet, ziet ze kinderen op haar hele
school al dragen. Eigenlijk vindt ze dat
helemaal niet leuk. ‘Ik heb mijn eigen stijl
en wil dat laten zien’, zegt ze gefrustreerd.
Na even nadenken komt haar moeder op
een idee. ‘Onze stad barst van de vintage
en tweedehandswinkels! Laten we daar
eens een kijkje nemen.’ Tamara fronst en
zegt: ‘Huh… vintage wat is dat?’ ‘Dat is
kleding van vroeger die nu weer wordt
gedragen’, zegt haar moeder. ‘In vintage
winkels worden kledingstukken van goede
kwaliteit verkocht die meestal gedragen,
maar soms ook ongedragen zijn net als in
tweedehandswinkels.’ Met een vertwijfeld
gevoel loopt Tamara met haar moeder naar
de dichtstbijzijnde winkel in het centrum.
De winkel heet HET, voor eerste klas
tweedehandskleding.
Als Tamara de winkel binnenstapt, ziet ze
allereerst een bordje hangen waarop staat:
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De winkel staat vol met kledingrekken
die allemaal op soort, kleur en maat zijn
gesorteerd. Tamara gaat alle rekken langs.
Als eerste vindt ze een licht roze coltrui
met korte mouwen. Deze kan ik mooi
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in de lente dragen als het warmer weer
wordt maar ook onder mijn favoriete
vestje in de winter denkt ze. Ook vindt ze
een zwarte, glanzende fluwelen jurk die
zacht aanvoelt. ‘Wow. Zoiets heb ik nog
nooit gezien!’, zegt ze enthousiast. ‘Dit
kan ik dragen als ik naar feestjes ga’. In
een ander kledingrek vindt ze een rood
topje met lichtblauwe zijkanten en stevige
bruine knopen erop. Als detail zijn er
aan de onderkant twee stoffen kwastjes
vastgemaakt. Deze kleding vindt ze niet
in de winkels waar ze normaal gesproken
naartoe gaat. Dat komt, omdat Tamara
en haar vriendinnen altijd ‘fast fashion’
oftewel ‘snelle mode’ dragen. Dit houdt
in dat nieuwe collecties elkaar super
snel afwisselen, waardoor mensen
sneller uitgekeken raken op wat ze al
hebben gekocht en meer ‘nieuwe’ kleding
willen kopen. ‘Al deze kledingstukken zijn
niet meer nieuw te verkrijgen, dus dat
maakt ze en dus mij uniek!’, zegt ze blij.

Met een stapel kleding in hun handen,
lopen Tamara en haar moeder naar de
kassa. Ze vinden nog een paar mooie
oorbellen en een armband. Nadat de
spullen zijn afgerekend, zegt haar moeder:
‘Nou, in een winkel waar we normaal
gesproken naartoe gaan betaal ik het
dubbele voor een minder goede kwaliteit.
Dit is wel een win-win situatie.’ Nu heeft
Tamara weer een gepaste kledingkast,
waarmee ze een andere draai aan haar stijl
heeft gegeven en die ook nog eens goed
voor het milieu is.
Het is maandagochtend en Tamara
maakt zich klaar om naar school te gaan.
Gisteravond heeft ze, zoals ze altijd al
doet, een kledingsetje klaargelegd om
vandaag aan te trekken. Ze doet de voor
haar nieuwe roze coltrui over de nieuwe
zwarte jurk aan met de voor haar nieuwe
oorbellen. Daarbij draagt ze een panty
met een lichtroze gloed, die ze zelf nog in
haar kast had.
Als ze de klas binnenkomt, krijgt ze
meteen een compliment van haar
juffrouw. ‘Wat zie je er mooi uit! Geweldig
zeg. Heb je nieuwe kleren gekocht?’
Tamara knikt blij. ‘Ja,’ zegt ze, ‘het is
voor mij nieuw maar eigenlijk allemaal
tweedehands dus goed voor het milieu.’
Haar vriendinnen vinden haar nieuwe
kleding ook mooi. ‘Het staat je super
leuk!’ ‘Zo uniek!’ ‘Wow. Hoe ben je daar
nou aangekomen?’, zeggen ze enthousiast.

Zelfs bij klasgenoten met wie ze weinig
praat, valt haar nieuwe kleding op. Ze
vindt het allemaal leuk om te horen en
voelt zich nog beter in haar vel.
Na deze mooie schooldag, gaat Tamara
weer naar huis. Daar ziet ze een aantal
dozen en tassen staan met stapels kleding
erin. Haar moeder komt aanlopen en
zegt ‘Hoi lieverd. Ik ben de kleding die jou
niet meer past aan het verzamelen, zodat
iemand anders het kan dragen.
De mooie jurken die haar niet meer
passen mogen ze terugbrengen naar de
winkel. Als het is verkocht verdient ze
punten en krijgt ze een kleine vergoeding,
of beter gezegd korting, als ze weer eens
iets nieuws komt kopen bij HET.
Want kleding horen we niet weg te
gooien maar te dragen. Een paar dozen
zijn voor haar nichtjes en een paar goed
dichtgeknoopte tassen staan klaar om
weg te brengen naar de textielcontainer.
Een paar andere kledingstukken gaat haar
moeder op internet proberen te verkopen.
‘Het shoppen in vintage- en tweedehands
winkels is voor drie dingen goed’, zegt
Tamara: ‘het milieu, je portemonnee en
je hebt unieke items die je niet in fast
fashion winkels vindt. Dat maakt mij blij’.
‘Daar ben ik het helemaal mee eens!’, zegt
haar moeder glimlachend.
Tekst: AZRA GOLBACH (iPabo, Amsterdam)
Illustraties: BARBARA (De Regenboog, Venlo),
AMARENS (De Plataan, Meppel),
VALERIE (Zonne Eiland, Sint Kruis)

Vraag:

Heb jij
weleens tweede
handskleding
gekocht of
gekregen?
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Natte broek
Ik rek me uit, overal om me heen is het
donker. Ik laat mijn ogen er even aan
wennen, dat moet altijd als je een dutje
hebt gedaan. Ik herken niemand in mijn
doos, dat is gek. Broek en Broekie zullen
wel ergens anders heen gestuurd zijn.
Jammer, denk ik.
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Ik zal me even voorstellen, ik ben Jeanny.
Op dit moment lig ik netjes ingepakt in
een doos ergens op een stapel tussen
nog veel meer dozen. Ik en met mij vele
anderen worden vervoerd naar de winkels
waar we verkocht gaan worden. Als je
geluk hebt dan. De anderen zijn denk ik
moe, ze praten namelijk niet terug als
ik vraag hoe het met ze gaat, dus ik ga
maar tegen jullie praten. Jullie vragen
je zeker wel af hoe ik hier terecht ben
gekomen, dat zal ik eens vertellen. Maar
wees gewaarschuwd, het is een erg nat
verhaal. Ik hoop dat jullie droge kleren bij
je hebben!

Ik heb er niet altijd zo mooi uitgezien,
ik moest eerst mooi gemaakt worden.
Geloof het of niet, maar ik was ooit een
plantje. Een plantje dat een beetje op
een bruine tak met sneeuwballen erop
geplakt lijkt. Katoen noemen ze dat. Een
katoenplant. Ik was best wel lang een
plantje en ik had heel veel water nodig
om groot te worden. Als ik klein was
gebleven, was ik namelijk nooit Jeanny
geworden. Ik was een dorstig plantje, ik
heb wel duizenden liters water moeten
drinken totdat ik groot genoeg was. Een
volwassen plantje, of een plant natuurlijk,
ik was geen plantjé meer.

Toen ik uiteindelijk een grote sterke
plant was moest ik natuurlijk nog Jeanny
worden. Ik werd geplukt en er werden
daarna hele dunne witte draadjes van
me gemaakt. Toen werd ik gewassen en
helemaal aan elkaar genaaid, dat kriebelde
wel een beetje. Als laatste bleef ik niet wit
maar werd ik met de allermooiste kleur
blauw geverfd. Een beetje lichtblauw.
Maar niet te licht. En de plekken waar
ik aan elkaar genaaid was, waren iets
donkerder dan de rest. Ik vond mezelf
prachtig. Voor het verven gingen ze
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ook weer water gebruiken. Ik zei toch
al dat het een nat verhaal zou worden!
Ze hadden water nodig om de verf wat
dunner te maken. Verder moest ik zó
vaak in bad: eerst om die mooie blauwe
kleur te krijgen, toen om het er weer af
te wassen en toen nog een keer. Ik ben
denk ik voor altijd schoon nu. Nooit meer
hoeven te douchen, dat zou me toch
heerlijk lijken.
Wist je dat er nu 7.000 liter water is
gebruikt om mij te maken? Daarvan kun
je 140 dagen 6 minuten per dag douchen!
Van al deze indrukken val ik toch nog even
in slaap. Een klein dutje, zodat ik er op
mijn mooist uitzie zodra ik in de winkel
aankom. Van Broekie heb ik namelijk al
verhalen gehoord over hoe het is, als
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mensen je gaan passen. Broekie had
dat al een keer meegemaakt, hij was
gerecycled. Hij werd in de fabriek weer
helemaal nieuw en mooi gemaakt toen
ik hem leerde kennen. Van een oude
Broekie, een nieuwe Broekie, grapte hij
altijd. Door Broekie zijn verhalen over de
winkel ben ik wel een beetje zenuwachtig.
Gezonde zenuwen, had Broekie al eens
gezegd, gezonde zenuwen zijn niet erg. Ik
mis mijn vriendjes wel, maar ik weet zeker
dat ze ook een mooi nieuw thuis zullen
krijgen. Misschien komen we elkaar ooit
wel weer tegen, wie weet. Inmiddels ben
ik al gewend aan mijn nieuwe thuis, in de
winkel. Ik ben al een aantal keer gepast
maar niemand heeft mij nog gekocht. Dat
is niet erg, ik vind het namelijk een hele
mooie winkel en ik kijk graag naar alle
klanten die naar binnen en naar buiten

Vraag:

Hoeveel
kledingstukken
heb jij die je
niet draagt?

lopen. Sommige klanten hebben wel heel
erge stinkvoeten, dat vind ik best vies.
Een paar dagen later word ik gepast door
een mevrouw. Ze deed mijn gulp open
en probeerde me over haar billen aan te
trekken. Ze had geen stinkvoeten, dat was
in ieder geval een pluspunt. De mevrouw
loopt met mij om haar benen en billen
de paskamer uit om in de grote spiegel
te kijken. Ze slaakt een soort gekke
kreet: ‘Aaaaah’ zegt ze, ‘deze wil ik, deze
spijkerbroek zit perfect!’
Ik kom na een korte reis in een tasje
gemaakt van oude jeans, in een hele grote
kledingkast terecht. Ik kijk om me heen
en zie de mooiste spijkerbroeken liggen.
Er gaan weken voorbij en de broeken om
mij heen worden één voor één uit de kast

gepakt. Ik word ook weleens gepakt, als
er een feestje is. Dat vind ik superleuk,
maar ook wel zonde dat ze me zo weinig
draagt. Er is zoveel water gebruikt om
mij te maken en alleen op feestjes word
ik gedragen… Maar goed, dat is in ieder
geval beter dan weggegooid worden. Ik
hoop dat ik tegen die tijd in ieder geval
gerecycled kan worden, net zoals Broekie.
Misschien wordt er van mij dan wel een
stoer spijkerjasje gemaakt. Ik lach en zie
uit het niets iets rechts van me bewegen.
‘Broekie, ben jij dat?’
tekst: CECILE CAMPMAN (Thomas More Hogeschool,
Rotterdam)
illustraties: JELMER, MARE & NIC
(Sint Ludgerus, Workum)
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De vloggende vader
Bam!!! Marie gooit de voordeur dicht na
een leuke, maar vermoeiende dag en hangt
haar jas en tas op aan de kapstok. Uit de
woonkamer hoort ze de enthousiaste stem
van haar vader. Geanimeerd zegt hij: ‘Hallo
daar, lieve kijkers! Vandaag ga ik jullie
vertellen over een perfect voorbeeld van
een biologisch afbreekbare stof: lyocell!
Deze stof wordt gemaakt van cellulose uit
houtsnippers. Het is dus een natuurvezel
en komt gewoon van eucalyptus- en
beukenbomen! Geen vergroting van de
plastic soep dus. Wat verder zo fijn is aan
deze duurzame kledingstof, is dat het
de…’. ‘Ha,’ denkt Marie, ‘die is weer lekker
aan het vloggen voor zijn kanaal over
duurzaam leven. Zijn nieuwste obsessies
zijn duurzame kledingstoffen, waar hij
dagelijks uren onderzoek naar doet en
daar vervolgens een vlog van maakt.’ Ze
loopt de woonkamer in, waar haar vader
aan de tafel zit te vloggen. Hij ziet haar
binnenkomen en zet de camera stop. ‘Hee
Marietje! Hoe was het vandaag op school?
Goed geoefend voor de musical?’ vraagt
hij. Marie knikt. ‘We hebben weer goed
gerepeteerd! Het is wel spannend hoor,
pa. Sommige liedjes zijn onwijs lastig en de
kostuums zijn nog niet geleverd, dus daar
hebben we nog niet mee kunnen oefenen…’
‘De kostuums zijn nog niet binnen? Dat
is inderdaad lastig oefenen. Fijn dat de
repetities verder wel goed gaan! Zeg, Marie,
als jij nou even verder vlogt, jij kan zo goed
vertellen over hoe we tweedehandskleding
tot nieuwe kleding maken.’ Marie vindt het
goed, ze heeft zelfs al een shirt aan dat ze
samen met haar vader heeft gemaakt van
een oude jurk van de kringloopwinkel! ‘Yo
yo yooo, hallo daar, Marie hier voor een
intermezzo. Kijk allemaal eens goed naar
de trui die ik aanheb, van welk merk zal het
zijn…’
De volgende dag heeft de juf een
vervelende mededeling: ‘De levering van
de kostuums heeft vertraging opgelopen
en zullen pas na de musical aankomen… Er
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is niet genoeg tijd om nieuwe kostuums
te bestellen, want overmorgen is de
première al. Wat een drama! Heeft
iemand misschien een geniale oplossing?’
Maries vinger schiet omhoog. ‘Ik juf,
mijn vader is beregoed in zelf kleding
maken! Als we allemaal oude kleding en
oude stoffen meenemen, dan kan hij ons
misschien leren hoe we daar kostuums
van kunnen maken.’ De groep is meteen
enthousiast. Allerlei kinderen beginnen
door elkaar te schreeuwen: ‘Ik heb een
hele hoop oude kleding die mij niet meer
past!’ ‘Mijn moeder zegt al ééuwen dat
ze haar kledingkast moet uitdunnen!’ en
‘Wij hebben de oude gordijnen, lakens en
tapijten van mijn opa thuis liggen!’ De
juf vraagt de groep om stilte en kan een
grote glimlach niet verbergen terwijl
ze vraagt: ‘Zou je vader dat echt willen
doen, Marie?’ Marie knikt. ‘Geweldig!
Oké, iedereen neemt morgen alle oude
kleding en andere stoffen mee die jullie
maar kunnen vinden. Ik zorg voor scharen,
naald en draad. We moeten wel gefocust
te werk gaan, het moet morgen echt af!’
Het is de dag voor de musical. Marie en
haar vader lijken net twee pakezels als ze
aankomen op school: ze zijn de hele straat
afgegaan om oude kleding te verzamelen
om ze om te toveren tot kostuums. En zij
zijn niet de enigen… de hele klas staat vol
met zakken oude kleding, oude stoffen
en ander materiaal. Maries vader neemt
gelijk de leiding: ‘We beginnen met alles
te sorteren! Zoek daarna de materialen
uit die je nodig hebt voor jouw kostuum,
een overzicht daarvan heb ik hier, en ga
aan de slag!’ De hele groep begint ijverig
te sorteren en stoffen te zoeken. Maries
vader rent heen en weer om iedereen
te helpen en probeert tegelijkertijd een
vlog te maken. Aan het einde van de dag
zit iedereen gesloopt op zijn stoel. ‘Het
is gelukt’, zucht de juf, ‘We hebben het
gewoon voor elkaar gekregen om alle
kostuums af te krijgen!’ Maries vader
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veegt het zweet van zijn voorhoofd met
een zakdoek. ‘Jullie zijn natuurtalenten,’
zegt hij.
De volgende dag is iedereen nerveus:
vandaag gaan ze de musical opvoeren! ‘Ik
hoop dat alle kostuums heel blijven’, zegt
Dana. ‘Natuurlijk. We hebben ze perfect
in elkaar gezet,’ zegt Karim,’ zelfs het
olifantenkostuum gemaakt van dat oude
tapijt zit hartstikke stevig vast!’ En dan is
het zover… De musical kan beginnen. Marie
en haar klasgenootjes staan nerveus in
de coulissen. Maries vader komt ze nog
even geluk wensen: ‘Toi toi toi en break a
leg, iedereen!’ De lichten in de zaal gaan
uit, het geroezemoes in de zaal verstomt
en Marie hoort haar juf de musical
aankondigen. Als dat maar goed gaat… en
óf het goed gaat! De zaal ligt bij elke scène
dubbel van het lachen en komt niet meer
bij als ze het olifantenkostuum zien. Het
schitterende ballerinakostuum is goed voor
meerdere ‘oh’s’ en ‘ah’s’ en Dana’s oom
herkent zelfs zijn oude geruite overhemd
in het kostuum van de vogelverschrikker!

De groep krijgt een oorverdovend applaus
als ze hun buigingen maken en heel de zaal
is gaan staan. Marie heeft er tranen van
in haar ogen. De juf gebaart de zaal om
stil te zijn en zegt: ‘Ontzettend bedankt,
allemaal! In het bijzonder heel veel dank
aan de vader van Marie, kom eens naar
voren jij!’ Maries vader komt het podium
op en juf vervolgt: ‘Zonder jou hadden we
hier nooit gestaan en al helemaal niet met
zulke prachtige kostuums. Een heel groot
applaus voor deze man!’ Heel de zaal klapt
en Maries vader krijgt er blosjes op zijn
wangen van. ‘Met alle plezier, juf,’ zegt hij,
‘En dan wil ik ook nog wat zeggen: willen
jullie zelf ook duurzame kleding? Bekijk dan
mijn vlogs! Ik leg daarin van alles uit, van
duurzame stoffen tot het vermaken van
tweedehandskleding! Heel de zaal lacht en
Marie voelt zich warm vanbinnen. Wat was
dit een topdag!
Tekst: NOORTJE LEENEN (Thomas More Hogeschool,
Rotterdam)
Illustraties: CATO, JIMMY & TOM
(Wij-land, Westzaan),
BRITT (OBS Stedeke, Diepenheim)

Vraag:

Welke
duurzame
kledingstoffen
bestaan er nog
meer?
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Lessuggestie voor
bovenbouw
Auteur
Daniëlle Schouten en voor de Textiel brandproef:
Geert de Boer en Marie-Claire Vugts van Hemlab,
jeugdlab Zaandam.

Kerndoelen
Natuur en techniek
kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.
kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun
eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking,
de vorm en het materiaalgebruik.

Voorbereiding en Materialen
Zorg per groep voor:
■

een waxinelichtje

■

lucifers

■

pincet

■

glas water

■

kleding

■

lapjes stof

■

bord (geen plastic)

■

het schema Textiel brandproef

Mogelijk het brandalarm even uitzetten en met
collega’s delen wat je gaat doen, zodat zij op de
hoogte zijn van eventuele gekke geuren of brandalarm
dat toch ineens afgaat. En voor de zekerheid een
aantal haarelastiekjes en haarclips lenen.
Leerlingen vooraf vragen of zij thuis een oude
theedoek, een sok waarvan de andere zoek is, kapotte
T-shirts of broek, of iets met verf-, olie- of
zweetvlekken hebben. Dan zijn ze meteen al op een
hele leuke manier betrokken, omdat ze stukjes van hun
eigen textiel kunnen verbranden.
Brengen de kinderen niet genoeg stoffen mee? Koop
niets nieuws. Vraag dan eens aan een lokale
kledingmaker of er restanten zijn die jullie kunnen
gebruiken en ga op zoek in de school. Een jute draad
van een zak (bijvoorbeeld van de jute zakken die met
het Sinterklaasfeest gebruikt worden) is ontzettend
bruikbaar.
Illustratie:
MEES (Wij-land, Westzaan)
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Waar is jouw kleding
van gemaakt?
Kleding werd lang geleden alleen van planten
en dieren gemaakt. Zoals de pluis van de katoenplant tot katoen. Schors van de vlasplant tot
linnen. De stam van de juteplant tot jute en schapenvachten tot wol.
Pas later kwam er kleding gemaakt van aardolie, zoals polyester, polyamide, acryl en nylon.
Vervolgens werden er ook materialen gemixt en
ontstonden er kledingstukken of beter gezegd
textiel, dat van diverse soorten materialen was
gemaakt.

Textiel betekent ‘geweven stoffen’. Iets van
textiel is dus gemaakt door materiaal(en) te
weven. Textiel is de verzamelnaam van allerlei
producten. Van je kleding, schoenen, hand-,
bad- en theedoek, gordijn, beddengoed, badjas
en tas tot en met je teddybeer.

Houd de draad
bij de vlam

Smelt

Tegenwoordig zijn er steeds meer plantaardige
soorten textiel, bijvoorbeeld textiel gemaakt
van hennep, houtsnippers, bamboe, brandnetels
en lyocell. En er wordt geëxperimenteerd met
zeewier en algen.
Veel van onze kleding is synthetisch, wat betekent
dat bij de productie aardolie of bijvoorbeeld
aardgas nodig is. Onze overheid wil het gebruik
van fossiele brandstoffen, zoals aardgas,
steenkool en aardolie, sterk verminderen. Bij de
verbranding van fossiele brandstoffen komt het
broeikasgas CO2 vrij. Dat is niet goed voor het
milieu. De overheid wil ook graag dat in 2030
textielproducten bestaan uit minimaal 30%
gerecycled materiaal. Hiermee besparen we heel
veel water en energie, omdat er geen nieuwe
grondstoffen nodig zijn.
Materiaal verwerken in een nieuw product is al
mogelijk en gebeurt al een aantal jaren met wol
en katoen in Nederland. Het is lastig om textiel
te recyclen dat uit meer dan één of hooguit twee
soorten materiaal bestaat.

Hoe
ruikt het?

Bekijk de
as-rest

Textielsoort

Vlam
gaat uit

Stinkende
Chloorgeur

Onregelmatig
Zwart

Acryl
Dralon

Brandt sterk
druipend

Brandt traag
druipend

Selderiegeur

Bruingrijs

Polyamide
Nylon

Brandt met
roetende vlam

Brandt
smeltend

Flauw
zoetige geur

Bruin - Zwart
Hard

Polyester

Houd de draad
in de vlam

Haal de draad
uit de vlam

Brandt met
rokende vlam

Brandt
snel

Brandt
snel op

TEXTIEL
BRANDPROEF

Brandt
niet

Vlam houdt
snel op

Plantaardig
Katoen
Linnen
Jute

Papiergeur

Bijna
geen as

Zure geur

Bijna
geen as

Acetaat

Bros bolletje

Dierlijk
Wol
Haren
Zijde

Smelt niet

Brandt
in vlam

Synthetisch

Schroeiend
haar

Half
synthetisch
Viscose

Mineraal
Glas
Steen
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De les (introductie, 10-15 minuten)
Begin met een gesprek over waar onze kleding
eigenlijk van gemaakt wordt. Wat weten de leerlingen al? Wat voor materiaal zit er in onze kleding
en waar komt dit vandaan? Wat vinden ze van het
gebruik van planten? Is het bekend dat onze kleding van aardolie wordt gemaakt, en vinden ze het
oké om gebruik te maken van dieren voor onze kleding? Wat is het verschil tussen de materialen van
vroeger en nu? En gaat dit veranderen in de toekomst?
Door aan de leerlingen te vragen wat ze weten
wordt de woordenschat en kennis getest. Weten ze
überhaupt waar onze kleding van wordt gemaakt?
En wist er al iemand dat kleding van aardolie wordt
gemaakt?

VERVOLGENS DE KLEDINGLABELCHECK
Weet je waar het kledingstuk dat jij vandaag draagt,
van is gemaakt?
Bekijk met de leerlingen wat er op de kledinglabels
staat. In welk land is jouw T-shirt gemaakt en wat
voor materialen zitten er in je trui? Je kunt ook de
wasvoorschriften en de maten bekijken. Leerlingen
kunnen gemakkelijk even bij elkaar het label aflezen.
Wat valt er op? Bespreek dit kort en licht ook de
wasvoorschriften toe.
Deze oefening kun je herhalen met andere kledingstukken.
Eventueel kunnen jullie gezamenlijk een top 3
maken met de meestvoorkomende materialen en
een top 3 van de landen waar de kleding geproduceerd is.
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Wat valt er verder op? Valt het op dat er bijna
geen kledingstukken zijn die van één materiaal zijn
gemaakt?

WAT KOMT ER UIT NEDERLAND?
Hennep voor textiel wordt geteeld in Oude Pekela
(Groningen) en in Zeeland en Gelderland zijn vlastelers. Maar we hebben natuurlijk ook brandnetels,
zeewier en algen in Nederland.
Volgens experts is linnen (vlas) sterker dan katoen.
Hennep is het sterkste en wordt beschouwd als het
meest duurzame textiel. En niet onbelangrijk, beide
materialen voelen prettig aan.

Instructie (5 minuten)
Uit onderzoek van een nieuwe innovatieve machine,
genaamd de vezelzoekmachine (lees hier meer
over in het verhaal ‘Mats en de fibersort’), is gebleken dat onze kledinglabels helaas niet altijd kloppen. Vandaag gaan we zelf onderzoeken waar onze
spullen van zijn gemaakt. Door deze brandproef te
doen kun je ontdekken welke stoffen van natuurlijke materialen zijn gemaakt en welke stoffen van
aardolie (een fossiele brandstof).
Start met het bekijken en toelichten van het Textiel
brandproefschema. En vertel daarna in het kort
waar ze op moeten letten.
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met
genummerde stappen.

Kern (25-45 minuten)
Doorloop de volgende stappen:
■ Gebruik het schema Textiel brandproef en ontdek waarvan de draad gemaakt is.
Voorbereiding:
■ Zet het waxinelichtje midden op het bord (geen
plastic bord!) en zet het bord midden op tafel.
■ Leg alle brandbare spullen opzij.
■ Zet een glas water op tafel.
■ Leg een pincet op tafel.
■ Lange losse haren van kinderen moeten vastgemaakt worden met bijvoorbeeld een haarelastiek.
Eventuele losse lokken vastzetten met een haarclip.
■ Lange mouwen oprollen.
■ Lucifers op tafel.
■ Lees met elkaar het schema Textiel brandproef;
gebruik het tijdens de proef en ontdek waarvan
de draad gemaakt is.

Wat gaan jullie doen voor de brandproef?
1. Pulk een paar draadjes uit een lapje stof of uit
de zoom van een kledingstuk (een zoom is een
omgeslagen en dichtgenaaid randje van een kledingstuk).
Als de draadjes heel dun zijn, dan kun je drie
draadjes in elkaar draaien tot een dikkere draad.
2. Houd de draad vast met het pincet!
3. Steek het kaarsje aan.
4. Beweeg de draad langzaam naar de vlam toe, en
wacht even om te kijken of er al wat gebeurt.
5. Houd de draad in de vlam.
6. Haal de brandende draad uit de vlam.
7. Blaas de vlam van het kaarsje voorzichtig uit.
Let goed op de volgende dingen: Waar letten jullie op?
■ Smelt de draad bij de vlam?
■ Hoe brandt de draad als je hem in de vlam
houdt?
■ Hoe brandt de draad verder als je hem weer uit
de vlam haalt?
■ Welke geur ruik je bij de brandende draad?
■ De resten die na een verbranding overblijven
noem je as. Hoe ziet de as-rest van jouw proef
eruit? Wat blijft er over van het draadje als het
vuur uit is.

Houd de draad goed vast met het pincet en laat de
draad helemaal opbranden.
Weten jullie al waarvan het lapje stof of het kledingstuk gemaakt is?
Ja?
8. Schrijf het op en daarna kunnen jullie weer een
nieuwe brandproef uitvoeren met een nieuw
lapje stof of kledingstuk. Start weer met stap 1.
Nee?
Bij plantaardige of half-synthetische stoffen moet
je nog een extra proef doen. De natte proef. Wat
gaan jullie doen voor de natte proef?
1. Pulk nog een draadje uit het lapje stof of uit de
zoom van het kledingstuk.
2. Maak het draad in het midden nat.
3. Trek de draad stuk.
Waar breekt de draad, op de natte plaats of op een
droge plaats?
Half-synthetische stoffen gemaakt uit hout breken
op de natte plaats.
Plantaardige stoffen (katoen of linnen) breken op
de droge plaats.
Weten jullie nu zeker waarvan het lapje stof of je
kledingstuk gemaakt is?
4. Schrijf het op en daarna kunnen jullie weer een
nieuwe brandproef uitvoeren met een nieuw
lapje stof of kledingstuk. Start weer met stap 1
van de brandproef.

Afsluiting (5 minuten)

Wat valt er
op?

Wat heb je
ontdekt?

Wat is het
lastigst?
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Oma’s Recycle Shop
‘Oma! Oma, waar ben je?’, roept Zeynep,
zodra ze de keuken binnen komt rennen.
Ze heeft een grote boodschappentas
vol met kleding bij zich. ‘Ik ben in mijn
naaikamer’, zegt oma. Oma heeft een
eigen naaikamer waar ze zelf kleding
maakt van oude kleding en lappen stof.
Zeynep rent de trap op naar oma. ‘Hoi
oma!’ en ze geeft oma een kus op haar
wang. ‘Hallo lieverd’, zegt oma. Oma
kijkt naar de boodschappentas die
Zeynep bij zich heeft. ‘Wat heb je daar
allemaal in zitten?’ Zeynep kijkt naar de
tas. ‘Ik heb het hele huis overhoopgehaald
op zoek naar oude kleding en ik heb een
tas vol kleding die ons niet meer past!’,
zegt Zeynep met een lach op haar
gezicht. ‘Jeetje meis, wat fijn!
Wat heb je allemaal voor lapjes
stof meegenomen?’ ‘Ik heb
oude jurken van mama, grote
wollen truien van papa, te
kleine shirts van Kaan en nog
allemaal dingen van mezelf
meegenomen. Zelfs de
buurvrouw had nog allemaal
oude kleding voor jou!’, zegt
Zeynep enthousiast. ‘Kijk, daar
word ik blij van. Dan kan ik
de kleding weer nieuw leven
inblazen. Heel lief van de
buurvrouw. Geef je haar een
dikke knuffel van mij?’, zegt
oma blij. Zeynep lacht. ‘Zal ik
doen. Sommige lapjes stof
zijn wel erg klein hoor, dus
als je daar niks van kan
maken gooi je het maar
weg.’ ‘Weggooien?’, zegt
oma verbaasd. ‘Waarom
zou ik dat weggooien? Het
maakt niet uit hoe klein een
stukje stof is, je kunt het altijd
wel ergens voor gebruiken.
Weggooien is hartstikke zonde!’
Oma heeft een zelfgemaakte
jurk aan. De jurk is lila met
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donkergroen en hij is van een hele zachte
stof. Zeynep voelt aan de jurk. ‘Wow, wat
is uw jurk zacht!’ ‘Ja, zacht he? Dat is
fluweel, dat heb ik gemaakt van mama’s
oude ochtendjas.’ Zeynep kijkt nog eens
goed naar de jurk. ‘Oh, nu herken ik hem.
De jurk is erg mooi geworden.’ ‘Dankjewel
Zeynep. Het jurkje dat ik voor jou aan
het maken ben is ook bijna klaar. Ik heb
nog twee lapjes stof nodig om het af te
maken. Wil jij helpen met uitzoeken?’
Zeynep knikt. Oma heeft heel veel
lapjes stof in haar naaikamer liggen. Ze
haalt ze overal vandaan. Ze koopt oude
kledingstukken in de kringloopwinkel, op
de rommelmarkt of ze krijgt ze van
mensen. Zeynep kijkt haar ogen
uit en kan door alle mooie
stofjes haast geen keuze
maken. ‘Oh, die blauwe daar
is mooi!’, zegt Zeynep, terwijl
ze naar de stof wijst. ‘Dat is
zijde, dat is een goede keus.’
Zeynep kijkt verder voor nog
een lapje stof en kiest een
paarse met rozen erop. ‘Dat
is nog van een oud shirtje van
jou’, zegt oma lachend.
‘Ik ben zo benieuwd naar de
jurk, oma. De andere kleding
die je voor mij hebt gemaakt
is ook zo mooi. Die rode
trui met gele stippen is mijn
favoriet, maar ik vind mijn blouse met
pailletten en veren ook heel mooi. Ik
kan gewoon niet kiezen!’
Zolang Zeynep het zich kan herinneren
maakt haar oma zelf kleding. ‘Oma,
waarom maak jij eigenlijk kleding als
je het ook gewoon in de winkel kunt
kopen?’ Oma gaat erbij zitten. ‘Ik vind
het zonde om nieuwe kleding te kopen.
Nieuwe kleding kopen is niet goed voor
het milieu. Om een T-shirt te maken
is bijvoorbeeld heel veel water nodig
en er zijn veel betere manieren om dit
water te gebruiken. Daarom koop ik

mijn kleding in de tweedehandswinkel of
ruil ik het met vriendinnen. Hergebruiken
heet dat. Dan gebruik je het kledingstuk
zoals het is. Maar wat ik hier doe
met lapjes en onderdelen
van oude kleding weer
iets nieuws maken,
heet recyclen’.
‘Recyclen komt
dus pas na
hergebruik?’,
vraagt Zeynep.
‘Ja, klopt! En
een nieuw
kledingstuk
kopen mag
af en toe zeker
wel, maar kijk
ook eens in de
tweedehands
winkel of je
iets leuks ziet.
Daar is de kleding nog hartstikke mooi en
goed, en ook veel goedkoper dan nieuwe
kleding. Ik denk trouwens, dat er ook wel
websites zijn waar je tweedehandskleding
kunt kopen’, zegt oma.
Oma is ondertussen bezig met het
afmaken van een sjaal. De sjaal is gemaakt
van allerlei verschillende kleuren stof. ‘Zo
krijg je kleding die niemand anders heeft.
Van zo’n sjaal als deze is er maar één!’
‘Oma, kun je mij ook leren om zelf kleding
te maken?’, vraagt Zeynep. ‘Natuurlijk,
lieve schat!’, zegt oma. ‘Ik laat je wel zien
hoe het moet.’ Oma laat Zeynep zien hoe
de naaimachine werkt. Zeynep kiest een
lapje stof uit om te oefenen en gaat dan
met de naaimachine aan de slag. ‘Het is
moeilijker dan ik dacht. Ik laat het werken
met de naaimachine maar aan u over!’,
zucht Zeynep, terwijl ze er moeilijk bij kijkt.
Oma moet lachen. ‘Als je lang genoeg
oefent, krijg je het vanzelf onder de knie.
Toen ik de eerste keer ging naaien kon ik
er ook niks van…’

Zeynep heeft een idee. ‘Oma, u kunt zo
goed kleding maken, waarom begint u
geen winkeltje?’ ‘Zeynep, zal ik je een
geheimpje vertellen?’, zegt Oma. ‘Ja!’, zegt
Zeynep. ‘Ik ben inderdaad van
plan een winkel te openen
om mijn duurzame kleding
te verkopen! Vind je dat
een goed idee?’, vraagt
oma. ‘Ja! Klinkt als een
goed plan. Dan kunnen
mensen uw unieke
kleding kopen en zijn
ze ook nog eens goed
voor het milieu door
kleding opnieuw te
gebruiken!’
Oma glimlacht. ‘Ja
dat klopt. Dan maak ik
mensen blij met een leuk,
duurzaam kledingstuk en
dan maak ik de aarde weer
wat mooier door kleding te
recyclen. Ik ben blij dat je het een goed
idee vindt, want ik heb iets op het oog.
Het is dat leuke kleine winkeltje naast
de bakker dat te koop staat. Zullen we
er samen naartoe gaan om te kijken?’
Zeynep staat te glunderen. ‘Ja! Wat leuk.
Dat is vlak bij ons huis. Dan kan ik zo
vaak langskomen als ik wil!’ Oma geeft
Zeynep een kus op haar wang. ‘Goed idee,
ik heb alleen nog geen naam voor de
winkel. Heb jij een idee?’ Zeynep denkt
even na. ‘Ja, ik weet het: Oma’s Recycle
Shop.’ Oma glimlacht. ‘Wat goed bedacht
Zeynep, dat wordt het!’
Tekst: ANOUK VERSTEEG (Thomas More
Hogeschool, Rotterdam)
Illustraties: BRITT (OBS Stedeke, Diepenheim)

Vraag:

Wat zou jij
maken van lapjes
stof en oude
kleding die niet
meer wordt
gedragen?
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Mats en de fibersort
Het is zeven uur. Bij Mats thuis gaat de
wekker. Mats is zelf al wakker, maar zijn
moeder nog niet. Maar nu gelukkig wel.
Het is vandaag een bijzondere dag, want
Mats gaat een dagje mee naar het werk
van zijn moeder. Mats zit in groep 8 en
heeft van meester Dick de opdracht
gekregen, om een filmpje en een
werkstuk te maken van het werk van een
van zijn ouders. Mats heeft gekozen voor
het werk van zijn moeder, omdat hij een
beetje nieuwsgierig is. Zijn moeder heeft
het steeds over de fibersort, dat het zo’n
fantastische machine is, maar hij begrijpt
niet helemaal wat het nou precies is. Het
is een innovatie of zoiets. Het is bedacht
door een soort Willy Wortel en er is jaren
aan gewerkt. Mats wil het graag met zijn
eigen ogen zien en ervaren wat
het is.

Vraag:

Wat denk je
dat een
fibersort is?

Na het ontbijt fietsen
ze van Zaandam naar
Wormerveer. Op een groot
industrieterrein zegt zijn moeder al
wijzend naar een hele grote loods: ‘Kijk,
daar is het!’ Ze parkeren de fietsen en
gaan naar binnen. Mats kijkt zijn ogen
uit. Er is net een vrachtwagen aan
het lossen en daaruit komen heel veel
grote plastic zakken. Ze zijn ingezameld
in textielcontainers en zitten vol met
textiel. De zakken komen terecht op
een automatische loopband en worden
vervolgens met de hand opengemaakt en
gesorteerd.
Mats mag even meekijken. Dat is best
een lastig klusje, denkt hij. Allemaal
verschillende vakken en bakken.
Kinderkleding daarin, truien daar, T-shirts
weer daar. T-shirts met verfvlekken

apart en schoenen in een grote blauwe
ton. Best ingewikkeld dat sorteren. O
jee, daar is één schoen. Waar is de andere
gebleven? ‘Ja,’ zegt z’n moeder, ‘het is
belangrijk dat iedereen die schoenen
inlevert in de textielcontainer, schoenen
aan elkaar vastmaakt, anders raken ze
zoek.’ Ach ja natuurlijk, denkt Mats.
En dan opeens ziet hij tussen de kleding
een wit plastic bakje met wat viezigheid.
‘Ah bah, wat is dat mam?’ ‘Dit is het minst
leuke van het werk hier’, zegt zijn moeder.
‘Sommige mensen zien de textielcontainer
als een afvalbak en gooien er van alles in.
Het staat er met koeienletters op dat het
voor kleding, textiel en schoenen is, maar
dan nog gaat het mis. Heel vervelend is,
dat hierdoor soms spullen vies worden,
zodat wij er niets meer mee kunnen en dat
het dan alsnog de vuilverbrander ingaat.
Terwijl wij dit juist doen om ervoor te
zorgen dat textiel opnieuw wordt gebruikt
en gerecycled. Ik zeg daarom: ‘Afval hoort
niet in de textielbak en textiel hoort niet
bij het afval, dat is echt zonde.’
Mats heeft inmiddels rode wangen
gekregen van alle indrukken en kijkt eens
om zich heen. Hij ziet een lieve teddybeer
liggen. Wat goed dat een knuffel ook in
de textielcontainer mag. Oh, wat gebeurt
daar nou? De machine gaat heen en weer.
Hij ziet dat, als een vak met kleding vol is,
het automatisch wordt geleegd en naar
een andere machine wordt gebracht. Zo,
wat handig. De machine tovert een hele
grote stapel met allerlei soorten kleding
samen tot een kleine stapel. Dan krijgt
het automatisch een hele grote witte
zak eromheen en worden er supersterke
zwarte, soort van dropveters, omheen
gebonden. ‘Zo’, zegt zijn moeder, ‘deze
is samengeperst en klaar voor transport
naar bijvoorbeeld een tweedehandswinkel,
tweedehandsmarkt of de auto-industrie.’
‘Is dit nou de fibersort, mam?’ vraagt
Mats. ‘Nee nee, dit is de innovatieve
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sorteermachine: is lang geleden bedacht
en werkt al jaren super. Kom mee dan laat
ik je de hal hiernaast zien daar staat de
fantastische fibersort.’ Langs hoge stapels
met samengeperste kleding lopen ze
naar de volgende grote hal. Daar staat de
machine en die zegt keihard pssst pssst
pssst. ‘Kijk,’ zegt de moeder van Mats,
‘hier is de bak van de sorteermachine
met truien naartoe gegaan.’ Vandaag
zoekt de fibersort op de vezels van truien
en morgen misschien op T-shirts. Deze
machine is geprogrammeerd om soorten
vezels te onderscheiden. Als iets van één
soort materiaal is gemaakt , dan wordt
het kledingstuk door de compressor in
de machine opzij geblazen. Kijk, hier gaat
een trui. Eerste keuze wol. Nee, deze trui

is niet van wol. Tweede keuze katoen. Ja
daar gaat de hoodie, pssst. De machine
blaast de trui opzij en zo komt deze in de
katoenbak.
Volgende trui. Nee, volgens de machine
is deze trui niet van wol, noch van katoen.
Op het label staat van wel, maar met deze
geprogrammeerde vezelzoekmachine
ontdekken we waarvan het kledingstuk
echt gemaakt is. Derde keuze polyester,
nee. Vierde keuze acryl, ja. Volgens deze
machine is de trui van acryl. ‘Het is en
blijft lastig om de machine goed zijn werk
te laten doen, omdat veel kledingstukken
ook andere materialen in zich hebben. Dat
noemen ze blends, oftewel gemixed,’ zegt
de moeder van Mats.’ Die rollen aan het
einde van de band af en gaan weer terug

’

‘Lo o p ba n d

76

naar de andere hal’. Het makkelijkste
om vezels te sorteren voor recycling is
dat kledingstukken uit een monostroom,
oftewel één soort bestaat of maximaal
twee. Daar gaat nog een trui. Ja hoor
bingo, wol. Dat is mooi, want van deze
oude wollen trui kunnen we weer een
nieuw kledingstuk van wol maken, zonder
dat daar opnieuw een schaap voor hoeft
te worden geschoren.
‘En wat ik het mooiste aan deze machine
vind,’ zegt de moeder van Mats, ‘is dat
de fibersort sinds kort ook op kleur kan
sorteren.’ Dus zwarte wol blijft zwarte wol
en een oude blauwe katoenen hoodie kan
weer een nieuwe blauwe hoodie of T-shirt
worden. Hierdoor hoeft de kleding of het
textiel niet opnieuw geverfd te worden.

Zo hebben we straks veel minder nieuwe
grondstoffen, water en energie nodig. Ik
kan niet wachten tot ik kleding kan kopen
met deze materialen’.
‘Zo!’ zegt Mats, ‘wat heb ik veel
geleerd, mam; dankjewel. Ik ga even
mijn aantekeningen uitwerken en zo
dadelijk filmen over deze bijzondere
vezelzoekmachine! Mijn klasgenootjes en
meester Dick weten niet wat ze zien. En
dat dit gewoon hier in Nederland gebeurt.
En uh mam, kan ik het filmpje beginnen
met die lieve teddybeer?’
Tekst: DANIËLLE SCHOUTEN
Illustraties: THIJN (Wij-Land, Westzaan),
AMIRA (De Burght, Amsterdam)

Meer
weten over
deze bijzondere
vezelzoekmachine?
Ga naar YouTube en
bekijk de video van
Provincie Noord-Holland
‘Wieland Textiles - Een
2de leven voor
kleding’
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duurzAMe Les

teXtieL rAce

Vanaf 9 oktober 2020
gaat de tweede editie
van de Duurzame Les
van start. Een
interactieve game over
duurzaamheid. Deze
game is een jaar lang
beschikbaar voor alle
groepen 7 en 8.
Tijdens de eerste
editie in 2019 kregen
ruim 3.500 leerlingen
de les van 110
vrijwillige
quizmasters en
docenten. Het is onze wens om dat met de
nieuwe editie te verdrievoudigen.

Nog te vaak wordt oud textiel en kleding
niet ingezameld voor hergebruik en
recycling. Mensen laten hun oude of
kapotte kleding in de kast hangen of ze
gooien het bij het restafval waardoor het
wordt verbrand. Dit is een groot probleem,
want het is enorm zonde om je kleding of
textiel geen tweede leven te geven. Hier
heeft de Textiel Race iets op bedacht!

De les is geheel online en is zowel per
groep als individu te spelen. Aan de hand
van de data leren we ook wat de leerlingen
al weten op het gebied van duurzaamheid.
Duurzame Les bestaat uit een reeks van 9
lessen over duurzaam leren denken en doen.
In de eerste les gaat het onder andere
over de 5 Ren. Handig dat je ze leert
kennen en in deze volgorde toepast:
■
■
■
■
■

Refuse (weigeren)
Reduce (verminderen)
Reuse (direct hergebruik)
Repair (repareren)
Recycle (hergebruik na behandeling)

Les 6 gaat specifiek over kleding en is
gemaakt in samenwerking met ABN AMRO en
Schijvens circulaire bedrijfskleding.
Iedereen kan een duurzame les geven van
docenten, Pabostudenten tot mensen uit
het bedrijfsleven en enthousiastelingen
uit de buurt. Ga naar:

duurzAMeLes.nL/Les6
voor meer info en registreer je kosteloos
op de homepage.

78

De Textiel Race is een educatief project
waarbij basisschoolleerlingen van groep 6,
7 en 8 alles leren over het belang van het
hergebruiken, repareren en recyclen van
kleding en textiel. Daarnaast leren ze
zuiniger omgaan met hun kleding. Want als
ze er zuinig mee omgaan, gooien ze ook
minder weg.
Daarnaast levert de Textiel Race ook een
fysieke bijdrage aan het probleem. De
kinderen gaan namelijk zoveel mogelijk
textiel uit de buurt, bij familie en bij
vrienden inzamelen. Buurtbewoners kunnen
hun oude kleding of textiel via de site
www.textielrace.nl aanmelden.
De kinderen maken dan een afspraak met hen
en komen het ophalen. Dit zorgt niet
alleen voor bewustzijn bij de kinderen,
maar ook bij de omgeving zoals familie,
buren en leraren. Voor elk ingezameld
kledingstuk krijgen de kinderen een punt.
In elke gemeente of regio waar de Textiel
Race gehouden wordt, strijden tien scholen
tegen elkaar. De school met de meeste
punten wint een toffe schoolreis!
Zo maakt de Textiel Race educatie en
textielinzameling leuk, leerzaam en
gemakkelijk! Wil jij ook zo’n toffe Textiel
Race in jouw gemeente? Neem dan contact
met ons op via de website:

teXtieLrAce.nL

FAsHiOn FOr gOOd quiz
Graag testen we jullie kennis met de
volgende vragen. Beantwoord de vragen met
Waar of Niet waar!

Meer weten?

1. De gemiddelde Nederlander heeft vijftig
ongedragen kledingstukken in zijn kast
hangen.
2. Als je geen droger of strijkijzer meer
gebruikt kun je 360 kWh elektrische
energie per jaar besparen. (hint: met
1 kWh kun je 100x je smartphone opladen)
3. De helft van alle gekochte kleding
eindigt op de vuilnisbelt of wordt
verbrand.
4. Om 1 katoenen Tshirt te maken heb je wel
1000 liter water nodig.
5. Het duurt 200 jaar voordat polyester
(plastic gebruikt voor stoffen) wordt
afgebroken in de natuur.
6. Een vijfde deel van alle watervervuiling
in de wereld komt door de
kledingindustrie.
7. Niet alle kledingarbeiders in de
fabrieken krijgen genoeg betaald om van
te kunnen leven.

Het museum heeft het doel om op een andere
manier naar mode en hun eigen kledingkast te
laten kijken. Tijdens een (online) bezoek
aan het museum leer je de verhalen achter je
kleding, hoe je zelf positieve impact kunt
hebben en welke baanbrekende innovaties de
toekomst van de industrie zullen veranderen.
Kinderen maken spelenderwijs kennis met
duurzame mode en innovatieve ontwikkelingen.
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er
tevens een interactieve workshop, de ‘Good
Fashion Kids Workshop’.

Ga voor de antwoorden en toelichting naar
onze website:

Kinderen kunnen kosteloos ons Fashion for
Good museum in Amsterdam bezoeken.

Fashion for Good
Mode zit vast in een ‘takemakewaste’
patroon, dat grote gevolgen heeft voor mens,
milieu en de economie. De modeindustrie kan
veranderen van dit lineaire model naar een
circulaire en duurzame aanpak. Dat is waar
wij ons op richten als innovatieplatform,
het hele systeem samen te laten werken en om
zo oplossingen op grote schaal in te zetten.

FAsHiOnFOrgOOd.cOM/Kinderen

WOOrdzOeKer
We hebben 16 woorden verstopt die met textiel te
maken hebben. De woorden kunnen ook achterstevoren
in de woordzoeker staan. Kun jij ze vinden?

AFVAL

MODE

ARBEID

NAAIEN

ARMOEDE

RECYCLE

CONTAINER

REPAREREN

FASHION

RITS

KLEREN

SORTEREN

KNOPEN

TEXTIEL

MILIEU

WATER
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Andere BOeKen VAn duurzAMe pABO
Digitale boeken, dat was het toverwoord!
Inmiddels weten wij dat een boek van papier een grote rol speelt bij
het leren over duurzaamheid. De bewustwording via het traditionele
boek is effectief gebleken. Door het voorlezen in een kring of
voor de groep met het fysieke boek bij de hand is het mogelijk om
een plaatje of een illustratie te laten zien. De sfeer die dat
oproept maakt de overdracht van kennis laagdrempelig.
Duurzame PABO heeft in de afgelopen jaren een aantal boeken
uitgegeven. De vraag naar laagdrempelig en praktisch
materiaal blijft en daarom hebben we nog een beperkte
voorraad van de titels voorradig. Als u behoefte
heeft om met een kwalitatief en duurzaam
geproduceerd boek aan de slag te gaan, ga dan
naar www.ideewaarde.nl voor de meest
recente informatie en de webshop.
Alle boeken worden tegen kostprijs en
verzendkosten verkocht. Alle boeken
zijn ook als ebook te bestellen!

WWW.ideeWAArde.nL

“Ik ben Tirza en ben 7 jaar en ik zit in groep 4. Ik weet echt niet hoeveel
kleren ik heb. Ik draag mijn kleren 2 of 3 keer. Het hoeft niet meteen in de was.

Kleding ruilen en delen

Mijn nicht geeft het aan mijn nichten en zij aan mij. Ik geef het dan aan Doua. Haar
moeder is gevlucht uit een ander land.

Mijn idee

Mijn broertje had een broek die stuk was. Toen kreeg ik een idee. Mijn broertje wilde
een mooier vest. En dat heb ik zelf voor hem gemaakt.
Ik heb met textiellijm een binnenzak gemaakt met de kapotte broek. Ik heb op een

”

oude trui vlekken getekend, uitgeknipt en op het vest geplakt.

“Ik heb een leeg saai T-shirt gepakt, waar je dan een stripfiguur op kan tekenen
en inkleuren met textielstiften. Je kan er zelfs nog hele kleine details bij maken.

”

En nu is het een cool T-shirt geworden. Groetjes Mees

“Weggooien van kleding is
geen optie, dat is echt zonde.
Er zijn clubs die sporttenues
doorgeven. Mooi vind ik dat.
Dat er ook al sportverenigingen
zijn, die gebruikte kleding en
schoenen verkopen, met
een kleine opbrengst voor de
club, wist ik nog niet. Maar
zegt het voort!

”

Foppe de Haan
(Voetbaltrainer en
Grootouder voor het Klimaat)

Dit boek en de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid is mede mogelijk gemaakt door:

ISBN/EAN: 978-90-824501-9-4

