FAsHiOn FOr gOOd quiz
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:

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.

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?
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