
duurzAMe Les teXtieL rAce

WOOrdzOeKer

FAsHiOn FOr gOOd quiz

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. 

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 R-en. 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, Pabo-studenten 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.

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 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

Graag testen we jullie kennis met de 

volgende vragen. Beantwoord de vragen met 

Waar of Niet waar!

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 T-shirt 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. 

Ga voor de antwoorden en toelichting naar 

onze website: 

 
FAsHiOnFOrgOOd.cOM/Kinderen

Meer weten?
Kinderen kunnen kosteloos ons Fashion for 

Good museum in Amsterdam bezoeken. 

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’. 

Fashion for Good
Mode zit vast in een ‘take-make-waste’ 

patroon, dat grote gevolgen heeft voor mens, 

milieu en de economie. De mode-industrie 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.
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We hebben 16 woorden verstopt die met textiel te 

maken hebben. De woorden kunnen ook achterstevoren 

in de woordzoeker staan. Kun jij ze vinden?
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