Hoe word je een Milieuheld?
Dit handboekje krijg je omdat jouw klas
meedoet aan het project ‘Hoe word ik een
Milieuheld?’ We gebruiken met z’n allen teveel
energie en stoten daarmee teveel schadelijke
stoffen uit. Slecht nieuws voor het milieu en
het klimaat. Willen we hier over tientallen
jaren nog gezond kunnen leven, moet er iets
veranderen. We werken hier samen heel hard
aan. Maar we kunnen het niet alleen. Het is
dan ook heel belangrijk dat jij ons samen met
je klasgenoten, vrienden en ouders een
handje helpt!

Waka Waka
WakaWaka is een sociale onderneming, dat
betekent dat wij, naast winst maken, ook iets
goeds willen doen voor de wereld. Onze
missie is om zoveel mogelijk mensen te
voorzien van een duurzame bron van energie.
Dat doen we door zaklampen en powerbanks
(batterijen die je kunt gebruiken om je mobiel
op te laden) op zonne-energie te verkopen.
Voor elk verkocht product zorgen we dat
iemand in nood ook toegang krijgt tot veilig
licht en stroom, dat is heel belangrijk, want
bijna 2 miljoen mensen hebben dat niet en
gebruiken kaarsen en gevaarlijke kerosine

lampen. Die zijn erg vervuilend, slecht voor de
gezondheid en er is een grote kans op brand
en brandwonden. WakaWaka wil deze mensen
helpen door ze toegang geven tot de eindeloze
kracht van de zon. We vinden het ook
belangrijk om mensen te vertellen over de
voordelen van zonne-energie, daarvoor
werken wij graag met jullie samen!

ASN Bank
ASN Bank investeert jouw geld niet in kolen, olie of
gas. Maar juist in duurzame bronnen zoals wind- en
zonne-energie. En in bedrijven en overheden die
vooroplopen als het gaat om klimaat. Daardoor
veroorzaakt geld op je ASN-spaarrekening 71%
minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddelde
Nederlandse bank. Met €1.000 is dat per jaar net
zoveel als 195 kilometer autorijden. Of 125 stokjes
varkenssaté. Maar ook net zoveel CO2 als 11 bomen
per jaar opslurpen. Wist je dat... ASN-spaarders
samen jaarlijks 382 miljoen kilo CO2 besparen,
vergeleken met spaarders bij een gemiddelde
Nederlandse bank? Dat staat gelijk aan jaarlijks 2.112
miljoen kilometer autorijden, 54 miljoen kilo
varkensvlees of 121 miljoen bomen een jaar laten
groeien.
BRON: KLIMAATBENCHMARK ASN BANK

GELUKKIG
GA JIJ ER
IETS AAN
DOEN!!!

HET MILIEU
PROBLEEM
Weet je hoeveel mensen er op aarde wonen?
Dat weet niemand precies, want het is niet
mogelijk om iedereen te tellen. Maar volgens
schattingen zijn het er meer dan 7 miljard. En
wist je dat zo’n vijftig jaar geleden, in 1960, er
nog maar 3 miljard mensen waren? In vijftig
jaar is de wereldbevolking dus meer dan
verdubbeld.
De mens ontstond zo’n 130.000 jaar geleden.
In de eerste 129.950 jaar groeide de bevolking
heel langzaam. En toen ineens, in 50 jaar, zijn er
meer dan twee keer zo veel mensen gekomen.
Hoe kan dat?
Dat komt omdat de mens dingen anders is gaan
doen. Vroeger was het leven simpel. Eerst leefden de mensen van wat ze in de natuur konden
vinden. Daarna gingen ze als boer hun eten verbouwen. Dat deden ze met hun eigen handen
en met dieren zoals paarden, ossen en ezels.
Niet iedereen was boer; er waren natuurlijk
ook bakkers en handelaars en soldaten en
schoenmakers en koningen. Maar voor
iedereen gold dat ze hun werk moesten doen
met hun eigen lichaam of met de hulp van
een dier. En af en toe met de hulp van een
molen, bijvoorbeeld om graan te malen.

Maar toen kwam de grote ontdekking. Er werden
stoommachines uitgevonden. En die machines
kon je niet alleen met hout stoken, maar ook met
brandstoffen die uit de bodem gehaald werden,
zoals steenkool en aardolie. De machines
maakten het leven heel veel makkelijker. Dankzij
landbouwmachines kon een klein aantal boeren
een grote hoeveelheid eten verbouwen voor
veel mensen. De mensen die nu niet meer op
het land nodig waren, gingen werken in fabrieken
en reizen met treinen en boten.
Bovendien kwamen er steeds meer uitvindingen. De industrie leerde van aardolie nieuwe
stoffen maken, zoals plastic en medicijnen. Door
kolen te verbranden in centrales, kon elektriciteit worden opgewekt waarmee telefoons en
later televisies en weer later computers werkten.
En zo konden de mensen steeds beter voor eten
zorgen, grondstoffen uitwisselen over de hele
wereld, ziekenhuizen bouwen, nuttige informatie doorgeven en lol maken. Er werden steeds
meer baby’s geboren. Steeds meer baby’s
groeiden op en hadden een lang en gezond
leven. Er kwamen dus meer mensen. Heel
veel meer mensen.
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Er is alleen een probleempje. De olie, het gas
en de steenkolen waarmee we onze snelle
ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt, raken
onherroepelijk op.
Bovendien zijn er nog een paar dingen niet in
orde. Door het verbranden van olie, gas en
kolen ontstaat te veel CO2 waardoor het klimaat
verandert. Een deel van de nieuwe stoffen die
we hebben gemaakt van aardolie, is giftig voor
de natuur. Planten, dieren en mensen worden
er ziek van. En omdat er zo veel mensen zijn
op aarde, gebruiken we te veel van alles wat
onze wereld te bieden heeft. We vissen te veel
vis uit de zee. We hakken de bossen om. We
halen het schone water uit de grond. We maken
dieren dood en gebruiken steeds meer land
waardoor dieren en planten minder plek hebben
om te leven.
KORTOM, WE HEBBEN EEN MILIEUPROBLEEM.

Dat is een goede reden om bezorgd te zijn, maar
geen reden om bij de pakken neer te zitten.
Want dit verhaal kun je ook op een positieve
manier zien. Binnen slechts een paar honderd
jaar is het ons gelukt om niet alleen veel meer
mensen te maken, maar ook allerlei slimme
uitvindingen te doen. We weten meer en we
zijn in staat om elkaar heel snel een boodschap door te geven. Bijvoorbeeld via de
televisie of het internet.
Als er heel veel slimme mensen zijn die heel
snel kunnen communiceren en dus ook goed
kunnen samenwerken... dan moet het toch
lukken om de wereld te redden?
Het geheim is dat we na alle grote veranderingen van de afgelopen eeuwen alwéér een heleboel gaan veranderen. We gaan uitvinden hoe
we voor onze aarde kunnen zorgen. Zodat alle
mensen een goed leven hebben én alle dieren
én alle planten ook.
HET IS TIJD VOOR VERANDERING.
MAAR HOE WERKT VERANDERING DAN?
DAAROVER GAAN DE VOLGENDE PAGINA’S.
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VERANDERING

Om de wereld te redden, is een snelle verandering
nodig. Zo’n verandering heeft drie ingrediënten: 
angst, plezier en een groot aantal mensen.

Angst

Waarschijnlijk word je een beetje bang als je
hoort over het milieuprobleem. Het is een groot,
ingewikkeld probleem en het kan nare gevolgen hebben. Des te prettiger om te weten dat
die angst eigenlijk heel goed nieuws is. Je bent
namelijk niet de enige die bang is. Er zijn vele
anderen die zich zorgen maken. En dat is het
begin van verandering. Want als mensen denken:
‘Help, het gaat mis!’ dan gaan ze met z’n allen
aan de slag om er iets aan te doen.

Plezier

Ten tweede is plezier belangrijk. Want zelfs als
mensen bang zijn, willen ze niet te veel vervelende en moeilijke dingen doen voor het milieu.
Het lijkt vaak alsof je van alles niet meer mag
van het milieu. Je mag niet met de auto, je mag
niet met het vliegtuig, je mag geen vlees eten
en je mag het licht niet aan laten in de huiskamer als daar niemand is.
De wereld verbeteren met plezier betekent dat
je er op een andere manier tegenaan kijkt. Wat
mag er wel? Hoe kan dat op een leuke manier?
Hoe kun je lol hebben op de fiets en in de trein?
Welke vegetarische maaltijden zijn hartstikke
lekker? Hoe kun je een spelletje maken van
het licht uitdoen?

WAT NU???
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Een verandering begint altijd met een paar
mensen die fanatiek zijn en het leuk vinden
om nieuwe dingen uit te proberen.

Dagdromen helpt. Het blijkt dat veel dagdromen
uitkomen. De meeste dingen die gebeuren, zijn
tenslotte eerst door iemand gedagdroomd!

Heel veel mensen

Dagdromen

De wereld redden kan niemand alleen. Gelukkig
zijn we niet alleen. We zijn tenslotte al met meer
dan 7 miljard. Genoeg mankracht om een
verschil te maken.
Een verandering begint altijd met een paar
mensen die fanatiek zijn en het leuk vinden om
nieuwe dingen uit te proberen. Zij heten pioniers.
Stel je voor dat iemand een computer ontwerpt
die helemaal van natuurlijke materialen is gemaakt en op zonne-energie werkt. Zo iemand
is een pionier.
Na een tijdje zien anderen waar de pioniers mee
bezig zijn en als het hen aanspreekt, nemen ze
het over. In eerste instantie zijn het de avontuurlijke mensen die ervoor gaan. Maar de
meeste mensen zijn minder avontuurlijk. Zij
merken later pas dat er iets verandert. Dan
denken ze: ‘O nee, straks hoor ik er niet meer
bij als ik niet meedoe!’ Dus ook zij gaan hun
gedrag aanpassen. En dan is de verandering
een feit.
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Waarom juist jij het
verschil maakt

Kinderen hebben een speciale rol bij het oplossen van het milieuprobleem. Als een kind iets
doet, vinden volwassenen dat namelijk heel leuk
en indrukwekkend. Daarom heb jij de kans om
veel invloed uit te oefenen. Bij jou op school,
thuis, bij de buren, bij bedrijven en bij de politiek.
Ook kun je als kind nog veel verschil maken in
je eigen leven, omdat je dat voor het grootste
deel nog voor je hebt. Als je jezelf nu nieuwe
gewoonten aanleert, is het makkelijk om die
je hele leven vol te houden.
Jij bent aan zet! Wees een pionier, een van de
avontuurlijke mensen die nu al iets voor het
milieu willen betekenen. Maak je geen zorgen
als iemand anders er niets van snapt. Die volgt
later wel.
En let op! Onthoud altijd dat je de wereld niet
in je eentje hoeft te redden. Doe wat bij jou past.
Doe wat je leuk vindt. Doe wat je kunt. Iedereen
heeft eigen talenten en voorkeuren. Word een
held op je eigen manier. En vertrouw erop dat
andere helden de dingen zullen doen waar jij
niet voor kunt zorgen.

Voordat je aan de slag gaat, kun je het beste
nog even achterover leunen. Sluit je ogen en
neem een momentje om te dagdromen. Want
dagdromen helpt. Het blijkt dat veel dagdromen
uitkomen. De meeste dingen die gebeuren, zijn
tenslotte eerst door iemand gedagdroomd!
Bij het dagdromen gelden twee regels:
-	Dagdroom positief. Stel je iets voor waar je
hartstikke vrolijk van wordt.
- Dagdroom in detail. Stel je zo precies mogelijk voor hoe je droom uitkomt. Hoe ziet dat
eruit? Hoe klinkt het? Hoe ruikt het? Hoe voelt
het? Hoe smaakt het?
Je kunt je dagdroom zo groot maken als je wilt.
Bijvoorbeeld: stel je voor dat het milieuprobleem
helemaal is opgelost dankzij de heldendaden
van... jou!

Aan de slag!

Ben je er klaar voor? Dan is de volgende stap
om iets over het milieu te leren. Wat zijn de
problemen precies? Welke oplossingen zijn er
dan? Wat kun je zelf doen? Dat alles gaan we
nu bekijken. Om het overzichtelijk te maken,
zijn de problemen verdeeld in vier thema’s:
aarde, lucht, water en vuur.
Aarde gaat over bomen, dieren en eten.
Lucht gaat over vliegtuigen, auto’s en afval.
Water gaat over... water! Want daar moeten
we zuinig mee zijn. Vuur gaat over elektriciteitsgebruik. Voor computers, lampen,
elektrische tandenborstels, enzovoort.

Maar als je het moeilijk vindt om je zulke
grote dingen voor te stellen, werken kleine
dagdromen ook goed. Je vindt daarvoor op
pagina 37 een aantal mogelijke onderwerpen.
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AARDE
Het element aarde

Wat hebben we een mooie planeet om op te
wonen. Overal is leven. Er groeien miljoenen
soorten planten en er leven miljoenen soorten
dieren.

De problemen

Maar nu er zo veel mensen zijn op aarde, moeten
we oppassen. We lopen namelijk kans dat we
bomen, vissen, kikkers en olifanten het leven
onmogelijk maken. Dan wordt de aarde een
veel minder mooie plek. En is er uiteindelijk
ook voor ons niets meer om te eten...

De bomen gaan eraan

De dieren gaan eraan

In de natuur leven dieren, planten, zwammen
en bacteriën samen en voorzien elkaar van wat
ze nodig hebben. De een vormt voedsel voor
de ander. Juist omdat er zo veel verschillende
soorten levende wezens zijn, kunnen ze goed
overleven. De natuur is eigenlijk één grote
samenwerking.
Maar wat doet de mens? Met onze landbouw
en industrie verstoren we die samenwerking.
We bedreigen dieren en planten, waardoor
steeds meer soorten uitsterven.
In de natuur is het heel normaal dat af en toe
een diersoort verdwijnt. Maar nu gebeurt dat
honderd tot duizend keer sneller. Dat is even
snel als het uitsterven van dieren in de tijd dat
de dinosauriërs verdwenen.

Om aan hout en papier te komen, en aan
ruimte voor koeien, worden bossen gekapt.
Vooral in het Amazonegebied, Indonesië en
Afrika is de hoeveelheid bos de laatste
tientallen jaren afgenomen. Ieder jaar
verdwijnt 3,4 miljoen hectare bos. Dat is
ongeveer driekwart van Nederland.
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De oplossingen

Eten

Ongeveer viertiende van het landoppervlak
wordt inmiddels gebruikt voor landbouw. Daar
verbouwen we voor een deel graan, groente
en fruit, maar er wordt ook een groot deel van
het land gebruikt om dieren te houden of veevoer op te verbouwen. En dat laatste is een
behoorlijke verspilling. Er is namelijk 7 kilo graan
nodig om aan een koe te voeren om 1 kilo biefstuk te maken. Er is 4 kilo graan nodig om een
varken te voeren om 1 kilo spekjes te maken.
Het komt erop neer dat er véél meer land nodig is om vlees te produceren dan om plantaardig voedsel te maken. Ook is er meer water
en energie nodig en ontstaat er meer vervuiling.
Als een groeiende wereldbevolking dagelijks
vlees eet, gaat het dus mis.
Als je dacht: ‘O, geen probleem, dan eet ik wel
vis’, dan kom je ook bedrogen uit. We eten namelijk wereldwijd te veel vis. Om te overleven,
moeten vissen de kans krijgen zich voort te
planten. De kleine vissen moeten groot worden
en zelf weer kleine visjes maken voordat ze
worden gevangen. Maar nu halen we meer vis
uit de zee dan er nieuwe visjes geboren worden.
Als we daarmee doorgaan, zijn de oceanen
rond het jaar 2050 hartstikke leeg.
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En dan zijn nog niet eens alle milieuproblemen
genoemd die door ons eten worden veroorzaakt!
Veel eten reist namelijk over lange afstanden.
Er komen sperziebonen uit Ethiopië en kiwi’s
uit Nieuw-Zeeland. Varkens uit ons eigen land
gaan naar Italië om als Parmaham terug te keren.
Dat kost een heleboel energie.

Tijd voor een oplossing!

Het is duidelijk, we kunnen niet zo veel bomen
en dieren blijven vernietigen en we kunnen niet
op dezelfde manier blijven eten. Dus wat te
doen? De oplossing is dat we:
1. Voorzichtig doen met bossen.
2. Voorzichtig doen met de vissen in de zee.
3. Anders eten.

7 KILO

Voorzichtig met bos

Veel bos in arme landen wordt nu simpelweg
gekapt om aan hout te komen. Gelukkig is het
niet nodig om hele bossen te kappen als je hout
wilt. Je kunt namelijk ook losse bomen uit het
bos kappen en de rest laten staan. Daar wordt
het bos zelfs gezonder van.

Voorzichtig met vissen

Vissen hebben gewoon wat rust nodig. Als ze
een tijdje niet worden gevangen, kunnen ze
weer kleine visjes maken en in aantal toenemen.
Een manier om hiervoor te zorgen is om bepaalde delen van de zee over te slaan bij het
vissen. Daar kunnen de vissen zich voortplanten. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn wel
internationale afspraken nodig.

Anders eten

Door het vangen van te veel vis worden de vissen met uitsterven bedreigd. Voor het houden
van dieren is te veel land nodig. Voor het importeren van verse groente en fruit is te veel
energie nodig. Gelukkig valt daar genoeg aan
te doen:
- Minder vlees eten.
-	Minder vis eten en het liefst kiezen voor
soorten waar nog genoeg van is.
- Groente en fruit uit de buurt eten.
-	Groente en fruit eten van het seizoen, dus
in de zomer eten wat in de zomer rijp is en
in de winter eten wat in de winter rijp is.

Wat kun je zelf doen?

Haaaa, goed nieuws. Er is heel veel dat je kunt
doen om het milieu te helpen. Op pagina 16
en 17 vind je een lijst met tips en voorstellen.
Niemand kan al die dingen doen. Dus kies er
een paar die jou het meest aanspreken. Als
die een gewoonte zijn geworden, kun je er
nog een paar kiezen...

GRAAN
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Je eigen Red-de-aarde-to-do-lijst
E
 et een paar keer per week vegetarisch, dus
zonder vlees. Je kunt in plaats daarvan kaas en
eieren gebruiken. Welke maaltijden of broodbeleg vind je lekker waar geen vlees in zit?
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................

Ga langs bij boeren in de buurt en kijk of ze
iets te koop aanbieden. Kook daarmee een
maaltijd.

K
 ook een vegetarische maaltijd.
Zie recept op pagina 17.
Z
 oek meer lekkere vegetarische recepten op
internet en geef die aan je ouders.
G
 a langs bij restaurants om te vragen welke
vegetarische gerechten ze hebben. Maak er
een stijlvolle actie van. Overhandig bijvoorbeeld een brief of ga verkleed als groente.
P
 robeer eens veganistisch te eten. Dat is
eten met alleen maar plantaardige
ingrediënten. Dus zonder kaas, melk,
eieren, boter, enzovoort.
B
 ak veganistische koekjes.
D
 eel de koekjes uit en leg daarbij uit
waarom ze beter zijn voor het milieu.
E
 et producten die zijn verbouwd zonder
chemisch gif en waarbij de boer goed met
zijn dieren en de natuur omgaat. Je kunt
dat zien op de verpakking. Daar staat dan
het EKO-keurmerk of het Milieukeur op:
www.skal.com, www.bionext.nl en
www.milieukeur.nl

Eet alleen vissen waar het goed mee gaat.
Kijk op www.goedevis.nl om te zien welke
dat zijn. Zie verder www.wnf.nl.
Maak een kookboek met gerechten die
volgens de eerdere tips gemaakt zijn.
Bedenk een plan waardoor iedereen in
Nederland nog maar twee keer per week
vlees of vis eet.
Houd elke week een restjesdag om de restjes van de vorige dagen op te eten.
Schrijf een brief aan de minister van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie. Dit is het adres: 
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie
t.a.v. de minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Bedenk een goed onderwerp voor je brief,
bijvoorbeeld:
- Bied aan om een keer vegetarisch of
veganistisch te koken voor de minister.
- Vraag of het vangen van bedreigde vissoorten verboden kan worden.
- Vertel jouw plan om de bossen te redden.

E
 et seizoensgroente en fruit. Zoek op internet een ‘groentekalender’ of ‘fruitkalender’,
want dan kun je precies zien wat er in iedere
maand vers van het land komt. Seizoensproducten gebruiken veel minder energie
dan groente of fruit uit kassen.
E
 et producten uit ons eigen land. Kijk eens
in de winkel of je kunt zien waar groenten
en fruit vandaan komen.

 dopteer een kip.
A
Op www.adopteereenkip.nl kun je een kip
een beter leven geven.
Stuur een brief aan de fabrikant van je favoriete eten en vraag of ze op het milieu letten.
Fabrikanten vinden het heel belangrijk wat hun
klanten vinden, dus je maakt zeker indruk.
Vraag bij de slager of de dieren wel een
goed leven hebben gehad.
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 oe een inzameling voor bedreigde dierD
soorten. Maak bijvoorbeeld een theatervoorstelling met je knuffels. Volwassenen
mogen komen kijken als ze een paar euro
geven voor de wilde dieren. Geef het geld
aan het een doel dat dieren en natuur helpt.
 et planten op je balkon of in de tuin waar
Z
vlinders van houden, bijvoorbeeld lavendel,
korenbloemen of seringen.
Gebruik gerecycled papier om bomen te
sparen. Dat is papier gemaakt van oud papier.
Zorg dat je school gerecycled papier gaat
gebruiken in het kopieerapparaat.
Zorg dat op je school dubbelzijdig wordt
gekopieerd.
Bewaar blaadjes die maar op 1 kant beschreven of bedrukt zijn en gebruik de
andere kant.
Gooi geen kleine elektrische apparaten en
spaarlampen in de afvalbak. Dat is niet
goed voor het milieu en zonde van de
grondstoffen die we uit de lampen en
apparaten kunnen halen om opnieuw te
gebruiken.
 ls je ouders meubels gaan kopen, vraag
A
hen dan om op het FSC-keurmerk te letten.
Dat is een logo dat staat op hout uit bossen
waar goed voor gezorgd wordt.
Op www.fscnl.org vind je meer informatie
hierover.
Doe een inzameling om het woud te beschermen. Organiseer bijvoorbeeld een wedstrijd
stoelendans op straat, met vijf houten stoelen. Volwassenen mogen meedoen als ze
een paar euro doneren voor het woud. De
opbrengsten kun je overmaken naar een
goed doel dat dieren en de natuur steunt.
Schrijf een verhaal over een wereld waarin
bomen, dieren en mensen allemaal een goed
leven hebben.

B
 edenk nog drie tips voor jezelf:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
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LUCHT
Het element lucht

De lucht is een dun laagje om de aarde heen.
In verhouding tot de aarde zelf, is er maar weinig
van. Daarbuiten kom je in de ruimte.
Hoewel er weinig lucht is, is de lucht wel heel
belangrijk. Om te ademen, natuurlijk. Maar ook
voor het klimaat. In de lucht zijn wolken en er
waait wind. Zo worden warmte en water verspreid over de aarde.

De problemen

De lucht bestaat uit stikstof, zuurstof, waterdamp,
CO2 en kleine hoeveelheden andere gassen.
Maar door de activiteiten van de mens is in de
laatste eeuw de samenstelling van de lucht
anders geworden. Daardoor ontstaat luchtvervuiling en is het klimaat aan het veranderen.

Luchtvervuiling

Door de industrie, auto’s, vliegtuigen en andere
voertuigen worden gassen en fijn stof uitgestoten die de lucht vervuilen. Ook bij de verwarming van onze huizen en het gebruik van
elektriciteit voor TV, computer en andere apparaten stoten we CO2 uit. Luchtvervuiling leidt
tot long- en hartziekten, astma en bronchitis.
Naar schatting sterven wereldwijd jaarlijks
4,6 miljoen mensen daaraan. Dat is meer dan
het aantal doden door verkeersongelukken.

Klimaatverandering

Sinds de mens zo veel olie, gas en kolen is gaan
verbranden, is de hoeveelheid CO2 in de lucht
met 30% toegenomen. Wetenschappers weten
bijna zeker dat daardoor het klimaat verandert
en in de komende tijd nog meer zal veranderen.
Ze weten alleen niet precies op welke manier.
Dit zijn een paar mogelijkheden:
-H
 et weer wordt onregelmatiger. Er valt meer
regen tegelijk, er zijn meer lange droge periodes, stormen worden harder. Dat is slecht voor
de landbouw. En stormen brengen flinke schade
toe aan huizen.
- Al het ijs op de Noordpool smelt.
-E
 r komen vaker overstromingen.
-D
 e zeespiegel stijgt. Niet alleen Rotterdam ligt
aan zee, maar ook veel andere steden in de
wereld zoals Londen, New York, Shanghai,
Mumbai en Tokyo. Waar moeten de bewoners
heen als de zee hun stad overspoelt?

Tijd voor een oplossing!

Het is duidelijk, we kunnen niet zo veel gassen
en andere stoffen in de lucht blijven blazen.
Dus wat te doen? De oplossing is dat we:
1. Zuiniger doen met brandstoffen.
2. Nieuwe bronnen van energie gaan gebruiken.
3. M
 inder afval maken en grondstoffen
hergebruiken.
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De oplossingen

Zuiniger met brandstof

Ga je een paar keer per jaar met het vliegtuig
op vakantie? Dan gebruik je erg veel brandstof. Gaan jullie op reis met de bus? Dan gebruik
je juist weinig energie. Een bus is vier tot negen
keer beter voor het milieu. De trein en de auto
liggen er tussenin.
Ook buiten vakantietijd maakt het veel verschil
hoe mensen reizen. Al die auto’s elke dag in de
file, vaak met maar één persoon erin, maken de
lucht vies en dragen bij aan klimaatverandering.
Het is beter om te carpoolen (met meer mensen
in één auto te reizen) of om de trein te pakken.
Nog beter is het als je werk of school in de buurt
is, zodat je er met de fiets heen kunt.

Nieuwe energiebronnen
Omdat brandstoffen zoals aardolie, kolen en gas
over een tijdje opraken en slecht zijn voor de
lucht, worden nu snel nieuwe soorten energie
ontwikkeld. Windmolens en zonnecellen produceren schone ‘groene’ stroom.
Het is handig als die nieuwe soorten energie
gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de
motoren van auto’s. Dat kan bij elektrische
auto’s. Bovendien wordt er met groene stroom
een nieuwe schone brandstof gemaakt: waterstof. Als waterstof in een motor wordt gebruikt,
komt er alleen maar waterdamp uit de uitlaat!
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Minder afval maken

Sinds de industrie ontstond, zijn er meer dan
100.000 nieuwe stoffen ontwikkeld die in de
natuur niet bestonden. Sommige daarvan zijn
giftig. Als we ons afval weggooien, komt een
deel van die stoffen in de lucht. Het is daarom
belangrijk dat we zorgen dat ons afval wordt hergebruikt. Daarbij kunnen we veel leren van de
natuur. Daar bestáát namelijk helemaal geen afval: álles kan worden hergebruikt! De industrie
moet zorgen dat er geen schadelijk stoffen in
het milieu terecht komen en mensen moeten
niet zomaar van alles in de afvalbak gooien.
Elektrische apparaten en spaarlampen moeten
we inzamelen en hergebruiken. We moeten niet
zoveel plastic en glas weggooien en andere spullen die niet gemakkelijk verteren. Deze stoffen
moeten we ook inzamelen en hergebruiken.

Wat kun je zelf doen?

Haaaa, goed nieuws. Er is heel veel dat je kunt
doen om de lucht en daarmee het klimaat te
verbeteren. Op pagina 22 vind je een lijst met
tips en voorstellen. Niemand kan al die dingen
doen. Dus kies er een paar die jou het meest
aanspreken. Als die een gewoonte zijn
geworden, kun je er nog een paar kiezen...

Je eigen Red-de-lucht-to-do-lijst
N
 eem de fiets naar school of ga lopen.

Koop eten met zo min mogelijk verpakking.

B
 edenk een plan, zodat iedereen op school
met de fiets wil komen.
G
 a met de trein en bus binnen Nederland in
plaats van de auto.
G
 a met een paar vrienden de straat op en
geef kusjes en complimenten aan fietsers.
M
 aak briefjes om aan het stuur van fietsers
te hangen om ze te bedanken dat ze fietsen.
M
 aak briefjes om onder ruitenwissers te
stoppen. Vraag daarmee automobilisten om
van het openbaar vervoer of de fiets gebruik
te maken.
G
 a op vakantie met de bus.
B
 edenk een vakantie in je eigen woonplaats
die je geweldig zou vinden.
S
 tuur een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit is het adres:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. de minister van Infrastructuur en
Milieu
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Spaar verpakkingsmateriaal op dat volgens
jou overdreven is. Maak hiervan een kunstwerk en bied het aan bij de bedrijfsleider van
de supermarkt waar jullie je boodschappen
halen.
Ontwerp een supermarkt waar producten zonder wegwerpverpakkingen verkocht worden.
Bewaar de papieren zakjes van de markt om
er de volgende keer weer groente en fruit in
te kopen.
Ga bij een papierbak en glasbak staan die
veel gebruikt worden. Geef complimentjes
aan de mensen die er iets in gooien.
Is de televisie, haardroger, broodrooster of
een ander elektrisch apparaat kapot? Gooi
het niet weg, maar breng het terug naar de
winkel als je een nieuwe koopt, of naar de
milieustraat van je gemeente.
Lever batterijen en ander chemisch afval
apart in. Google op ‘chemisch afval inleveren’, dan weet je waar je dat kunt doen.
Stel je voor hoe de wereld straks is als de
lucht overal schoon is.

B
 edenk een goed onderwerp voor je brief,
bijvoorbeeld:
- Vertel jouw plan voor een Nederland met
minder uitlaatgassen.
- Vraag of de minister benzine duurder wil
maken en met het verdiende geld
windmolens wil laten bouwen.
- Bied aan om de fiets van de minister te
versieren, zodat hij het leuker vindt om te
fietsen.
D
 oe een onderzoek naar de lucht op verschillende plekken. Adem diep in in je huis, in je
straat, in het park, op het land, in het bos,
aan zee. Wat ruik je?
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Schrijf een verhaal over een wereldreis in
de toekomst waarbij geen luchtvervuiling
ontstaat.
Bedenk nog drie tips voor jezelf:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................

WATER
Het element water

Meer dan tweederde van de wereld is bedekt met
water. Maar het meeste water zit in de zee, en die
is zout. Wij mensen hebben zoet water nodig.
Dat zit in rivieren en meren en onder de grond.

De problemen hier

In Nederland gebruiken we dagelijks 123 liter
water per persoon om onder andere te drinken,
te douchen, te wassen en om het toilet door te
spoelen. Doordat we zo veel water gebruiken,
komen er drie soorten milieuproblemen:
- Als het water uit de grond wordt opgepompt,
drogen natuur- en landbouwgebieden uit.
- De rest van het water komt uit rivieren en
meren. Waterzuiveringsbedrijven moeten
heel veel moeite doen om het water schoon
te maken. Dat kost veel energie.
- Ook kost het veel energie om het water naar
huizen te laten stromen en warm te maken.

De problemen daar

1 LITER

In Nederland hebben we dankzij de regen en
de rivieren veel water. Dat is niet overal in
de wereld zo. In grote delen van Afrika,
Zuid-Amerika, Azië en Australië is het droog.
Daar is water uit de grond nog belangrijker
dan hier. Maar het water uit de grond raakt
langzaam op. En als er een rivier is, wordt
daar zo veel mogelijk water uit gehaald.
Van sommige rivieren is daardoor niets meer
over als ze bij zee komen.

Daar en hier

Een deel van het water uit verre landen wordt
niet gebruikt voor de mensen daar, maar voor
ons! Er zijn namelijk veel landbouwproducten
die daar worden gemaakt en naar Nederland
worden vervoerd. Voor een aantal populaire
landbouwproducten, zoals katoen, cacao en
rundvlees, is erg veel water nodig. Kijk maar
eens naar dit lijstje:
- Een katoenen T-shirt met korte mouwen kost
2.700 liter water.
- Een reep pure chocolade kost 2.400 liter water.
- Een ons rundvlees voor bijvoorbeeld een
hamburger kost 1.550 liter water.
Alles bij elkaar geteld gebruiken we per persoon in Nederland eigenlijk geen 123 liter,
maar 3.423 liter water per dag!

Tijd voor een oplossing!
Het is duidelijk, we kunnen niet zo veel water
blijven gebruiken. Dus wat te doen?
De oplossing is dat we:
1. Zuiniger doen met water in huis.
2.	Minder producten kopen waar veel water
voor nodig is.
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De oplossingen

Zuinig met water

In huizen in Nederland wordt water gebruikt
voor een hele lijst dingen. De meeste van die
dingen kunnen we ook doen met iets minder
water. Door elke keer een klein beetje te besparen, maak je bij elkaar opgeteld een heel
groot verschil. Als bijvoorbeeld iedereen
in Nederland elke keer één minuut korter
onder de douche gaat, besparen we in een
jaar 28 miljard liter water.

Minder kopen

Katoen is een van de producten die veel water
vragen om te verbouwen. En wáánzinnig veel
gif! De katoen wordt ver weg geteeld, maar
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komt vervolgens bij ons in de kast als spijkerbroek, T-shirt, jas, enzovoort. We kunnen aan
onze ouders vragen of we kleding mogen
aanschaffen van biologisch katoen. Veel hippe
en grote winkels verkopen dat al!

Wat kun je zelf doen?

Haaaa, goed nieuws. Er is heel veel dat je kunt
doen om water te besparen. Op pagina 28 en
29 vind je een lijst met tips en voorstellen.
Niemand kan al die dingen doen. Dus kies er
een paar die jou het meest aanspreken. Als die
een gewoonte zijn geworden, kun je er nog
een paar kiezen...

Je eigen Red-het-water-to-do-lijst
G
 a niet te vaak in bad en neem liever een
douche. Daarmee gebruik je namelijk drie
keer minder water. En dus ook minder
energie om dat water te verwarmen.
H
 oud een wedstrijdje sneldouchen bij jou
thuis. Elke keer dat iemand onder de douche
gaat, meet je de tijd met een stopwatch. Zo
kun je kijken wie het snelst doucht. Daarna
mogen de anderen proberen dat record te
verbreken.
D
 oe de douche uit als je jezelf in gaat zepen.
Per minuut bespaar je 5 liter water.
G
 ebruik zo min mogelijk zeep. Er is niet veel
van nodig om schoon te worden.
Vraag aan je ouders of jullie een waterbesparende douchekop hebben. Een normale
douche gebruikt ongeveer 50 liter water.
Met een waterbesparende douchekop is dat
25 tot 35 liter.
Als je onder de douche gaat, zet dan een
afwasteiltje naast jezelf om een deel van het
water op te vangen voordat je jezelf inzeept.
Gebruik de inhoud van het teiltje om de
planten mee water te geven.

Zet de kraan uit tijdens het tanden poetsen.
Daarmee bespaar je in een jaar 26.000 liter.
Is er bij jullie thuis een kraan die druppelt?
Vraag je ouders of die gerepareerd kan
worden. Een lekkende kraan kan namelijk
wel 10.000 liter per jaar verspillen.
Ontwerp een huis dat heel weinig water
nodig heeft.
Plak stickers bij kranen om mensen te vragen
water te besparen.
Gebruik de spaarknop op het toilet.
Doe precies zo veel water in de waterkoker
als nodig is.
Schrijf een verhaal over een stad waar de
inwoners besluiten alleen nog regenwater
te gebruiken.
Drink geen water uit plastic flesjes, maar uit
de kraan. Kraanwater is namelijk hartstikke
schoon en bovendien 400 tot 1.000 keer goedkoper dan water uit een fles! Als je al een
plastic flesje hebt, kun je dat zelf bijvullen
uit de kraan.
V
 erzamel regenwater in een ton om de tuin
water mee te geven. Zeg tegen je ouders
dat jij de ton mooi zult beschilderen als zij
hem kopen.

Zet de wasmachine pas aan als die vol is.
 aan je ouders een nieuwe wasmachine
G
kopen? De ene wasmachine is zuiniger met
water dan de andere. Vraag je ouders om
daarop te letten.
Draag kleding minstens twee dagen voordat
je het in de was gooit.
Koop niet te veel nieuwe kleren.
Organiseer een modeshow met tweedehands kleding.
Organiseer een kledingruilbeurs met je
vrienden. Door met dobbelstenen te gooien,
kun je bepalen wie een kledingstuk krijgt
van een ander.
Kleding waar je op bent uitgekeken, kun je
oppimpen door er linten, knopen, kralen en
andere versieringen aan te naaien.
Leen kleding van je vrienden en laat hen
jouw kleding lenen.
Om te zorgen dat er in arme landen minder
water wordt verspild, kun je een brief
sturen aan de minister van Buitenlandse
Zaken. Dit is het adres:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
t.a.v. de minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

- Vraag of Nederland verre landen kan
helpen om producten als cacao en katoen
met minder water te maken.
- Bied aan om de afgevallen knopen van de
minister voor hem aan te naaien zodat hij
zijn kleren langer kan blijven dragen.
- Vertel jouw plan voor een wereld waarin
geen water wordt verspild.
B
 edenk nog drie tips voor jezelf:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................

 edenk een goed onderwerp voor je brief,
B
bijvoorbeeld:
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VUUR
Het element vuur

Klimaatverandering

De problemen

Tijd voor een oplossing!

Duizenden jaren geleden ontdekte iemand dat
je vuur kunt maken door twee stenen tegen elkaar te slaan of stokken tegen elkaar te wrijven.
Vanaf dat moment konden de oermensen zich
warmen bij het vuur en hun eten erboven koken.
Tegenwoordig hebben we nieuwe manieren om
in ons dagelijks leven aan energie te komen.
In elke hoek van het huis zit een stopcontact.
En daaruit halen we stroom. Een soort vuur uit
een draadje dus!

Computers, lampen, televisies, dvd-spelers,
radio’s, telefoons, MP3-spelers, waterkokers,
koelkasten, wasmachines, wasdrogers, afwasmachines, elektrische tandenborstels... de hoeveelheid apparaten die we in huis hebben is
erg groot geworden. Een gemiddeld huishouden heeft meer dan 50 elektrische apparaten
in huis, gezinnen met kinderen nog meer.
Het verbruik van elektriciteit neemt alsmaar
toe. Dat heeft twee vervelende gevolgen.
Ten eerste draagt het bij aan het opraken van
brandstoffen. En ten tweede draagt het bij
aan klimaatverandering.

Een energiecentrale die gas of kolen verbrandt,
stoot CO2 uit die het broeikaseffect versterkt.
Minder warmte van de zon weerkaatst dan de
ruimte in, waardoor het op aarde warmer wordt.
Als het broeikaseffect toeneemt, verandert dus
het klimaat. Het gevolg kan zijn dat er heftige
stormen komen en overstromingen, dat er te
weinig te eten is, dat er te weinig drinkwater is
in droge gebieden en nog veel meer. Met ieder
lampje dat aan staat, wordt de kans daarop groter.

Het is duidelijk, we kunnen niet zo veel elektriciteit blijven gebruiken. Het is bovendien
onverstandig om elektriciteit op te blijven
wekken met gas en kolen. Dus wat te doen?
De oplossing is dat we:
1. Stoppen met energie verspillen.
2. Plezier hebben zonder stroom.
3. Hetzelfde doen met minder.
4. Groene stroom gebruiken.

Brandstoffen raken op

De meeste elektriciteit wordt opgewekt in centrales, die bijna allemaal gas of kolen verstoken
om elektriciteit te kunnen maken. Als we zo
doorgaan, raken die brandstoffen helemaal op.
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De oplossingen

Geen energie verspillen Groene stroom
Waarom is het licht en de verwarming aan in
een kamer waar niemand is? Waarom blijft de
computer aan terwijl niemand ermee werkt of
speelt? Allemaal onnodig gebruik van energie.
Laten we gewoon even het uit-knopje indrukken
en de verwarming dichtdraaien.

Het verbranden van gas en kolen zijn maar
twee manieren om stroom op te wekken.
Er zijn meer manieren. Met windmolens en
zonnepanelen bijvoorbeeld. Daarmee wordt
zogenaamde ‘groene stroom’ opgewekt die
beter is voor het milieu.

Plezier zonder stroom

Wat kun je zelf doen?

Je wilt wel een leuk leven hebben natuurlijk.
Het helpt om de soort lol te kiezen die het
minste stroom gebruikt. Voor voetbal is geen
stroom nodig, voor televisie kijken wel.
Knutselen vraagt geen stroom, computeren
wel. Als je goed nadenkt, kun je altijd wel een
manier bedenken om uit je dak te gaan zonder
elektriciteit.

Hetzelfde met minder

Niet alle apparaten hebben even veel energie
nodig om hun werk te doen. Een spaarlamp
gebruikt veel minder stroom dan een gloeilamp, maar geeft toch evenveel licht. De ene
koelkast gebruikt meer stroom dan de andere,
maar ze maken dezelfde hoeveelheid kou.
We kunnen dus stroom besparen door de
juiste apparaten te kiezen.
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Haaaa, goed nieuws. Er is heel veel dat je
kunt doen om het elektriciteitsverbruik te
verminderen. Op pagina 34 en 35 vind je een
lijst met tips en voorstellen. Niemand kan
al die dingen doen. Dus kies er een paar
die jou het meest aanspreken. Als die een
gewoonte zijn geworden, kun je er nog een
paar kiezen...

Je eigen Red-het-vuur-to-do-lijst
D
 oe de lichten uit als er niemand in de
kamer is.
Tel alle elektrische apparaten in je huis.
Vraag je vrienden om hetzelfde te doen.
Vergelijk de resultaten.
B
 edenk drie dingen die je graag doet, waar
geen stroom voor nodig is:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
Vervang alle gloeilampen in huis door
spaar- of ledlampen. Die verbruiken veel
minder stroom.
Vraag aan je ouders of jullie groene stroom
hebben.
J
 e hebt waarschijnlijk weleens gezien dat er
een klein rood lampje blijft branden als de
televisie uit staat. Dat betekent dat de tv in
stand-by stand staat. Zo blijft de tv stroom
gebruiken, ook als niemand ernaar kijkt. En
dat geldt niet alleen voor de tv. Ook dvdspelers, computers, telefoonopladers, lampen
met een dimmer en andere apparaten blijven eigenlijk een beetje aan terwijl ze uit
staan. Zo wordt gemiddeld 15% van de stroom
in huis gebruikt voor helemaal niks. Bekijk
daarom welke apparaten volgens jou op
stand-by staan.
S
 teek apparaten zoals de computer, het beeldscherm en de dvd-speler samen in een stekkerdoos met een aan-uitknop. Daardoor kun
je alle apparaten tegelijk helemaal uitschakelen.
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Neem een kijkje in de meterkast. Bij de elektriciteitsmeter zie je een ronddraaiende schijf.
Zet een aantal apparaten uit en kijk of je de
schijf langzamer kunt laten draaien.
Met energiebesparing kan een gezin een
paar honderd euro per jaar besparen. Als je
ouders niet snappen waarom jij ineens het
licht uitdoet, vertel hen dan hoeveel geld
het oplevert! En vraag daarna of je meer
zakgeld mag als je de energierekening
omlaag weet te krijgen.
Plak stickers bij lichtknopjes om mensen te
vragen het licht niet te lang aan te laten.
Zie je ’s nachts het licht aan staan bij een
winkel of kantoor? Schrijf een mooie brief
om te vragen of het licht daar uit kan in de
nacht.
V
 oel eens aan de oplader van een mobiele
telefoon. Je zult merken dat die warm is.
Dat blijft zo als de telefoon niet meer wordt
opgeladen. De oplader verbruikt dus nog
steeds stroom. Trek hem daarom altijd uit
het stopcontact.
Zoek in huis of je nog meer apparaten vindt
met een zwart blokje bij het snoer. Dat heet
een transformator. Voor apparaten met een
transformator geldt hetzelfde als voor de
telefoonoplader.
Gaan je ouders een nieuwe koelkast, wasmachine, afwasmachine of televisie kopen?
Vraag hen om een zuinige te kiezen. In de
winkel is daarover informatie te vinden.
De wasmachine en de koelkast hebben
bijvoorbeeld een ‘A-label’ als ze zuinig zijn.

 pparaten die ontzettend veel stroom
A
gebruiken, zijn een waterbed, wasdroger,
airco en plasma tv. Organiseer een kleine
demonstratie in huis als je ouders die willen
kopen. Maak een spandoek met een
grappige tekst en roep creatieve leuzen.
 tuur een brief aan de minister van
S
Economische Zaken en Klimaat, want dit is
de persoon die zich bezighoudt met
energievoorziening. Dit is het adres:
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
t.a.v. de minister
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Bedenk een goed onderwerp voor je brief,
bijvoorbeeld:
- Vertel jouw plan voor een Nederland
zonder energieverspilling.
- Vraag de minister alleen nog maar groene
energie aan te bieden.
Bied je ouders aan dat jij de was wel ophangt
als zij de wasdroger niet gebruiken. Bij de
meeste wasdrogers bespaart dat al gauw
€ 0,80 per keer. Dat kun je als extra zakgeld
vragen.

D
 oe stiekem het licht uit bij de wc in restaurants en op andere plekken waar je komt.
H
 oud een ‘stille disco’ zonder muziek.
Bedenk een prijs voor degene die het leukst
danst. Zo heb je plezier zonder elektriciteit.
L
 aat precies zo veel water in de waterkoker
lopen als je nodig hebt.
D
 oe de deur van de koelkast zo kort mogelijk open.
B
 edenk een plan waardoor in jouw straat
minder energie wordt gebruikt.
Wek positieve energie op door jezelf en
anderen complimenten te geven.
S
 chrijf een verhaal over een stad die haar
energie zelf opwekt en stuur dat naar de
krant, of naar een tijdschrift voor kinderen.
B
 edenk nog drie tips voor jezelf:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
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MEER TIPS

Dat waren de vier elementen. En nu nog een paar
algemene tips waarmee je een held kunt worden
voor het milieu.

Doetips

Maak een speurtocht voor je ouders, broers
en zussen langs alles wat volgens jou in het
huis milieuvriendelijker kan.
Ben je uitgekeken op een deel van je speelgoed? Verloot het onder je klasgenoten op
school.
Maak een milieuspel en speel dat met
vrienden en familie.

Webtips

www.greenpeace.nl
www.hier.nu
www.milieucentraal.nl
www.wnf.nl
www.jma.org
www.allesduurzaam.nl
www.wecycle.nl

Dagdroomtips

Op pagina 11 las je al hoe belangrijk dagdromen
is. Hieronder vind je een paar dingen waar je
bijvoorbeeld over zou kunnen dagdromen.
Kies er één die je aanspreekt, sluit je ogen en
besteed een kwartier aan je droom.
-	Hoe kan ik iets doen voor het milieu dat op
het Jeugdjournaal komt?
-	Hoe kan ik het voor mijn ouders leuk maken
om beter op het milieu te passen?
-	Hoe kan ik van mijn school de meest milieuvriendelijke school van Nederland maken?
-	Hoe kan ik mensen belonen die iets goeds
voor het milieu gedaan hebben?
-	Hoe kan ik winkels aanmoedigen om
milieuvriendelijke dingen te verkopen?
- Hoe voelt het als ik straks een held ben?
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DE WERELD
GERED
Toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit? Misschien heeft
straks ieder huis een windmolen op het dak
om de auto ’s nachts mee op te laden.
Wie weet is er over vijftig jaar weer meer bos
dan nu. En dan gaat het fantastisch met de
kikkers en olifanten.
Dat is allemaal mogelijk als genoeg mensen
op hun eigen manier bijdragen. De één zorgt
dat milieuvriendelijk gedrag mode wordt.
Een ander doet een uitvinding. En iedereen
geeft een beetje aandacht aan het milieu.
Thuis, op school en op het werk.
Niemand weet precies hoe onze toekomst
eruit ziet. Maar het volgende is zeker. Als het
straks weer goed gaat met het milieu, ben jij
een van de helden die daarvoor gezorgd heeft!
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En de laatste tip:
BLIJF LEREN

Nog lang niet alles is bekend over het milieuprobleem en de oplossingen ervoor.
In dit boekje heb je iets kunnen lezen van wat
we nu weten. Over een paar jaar zullen er
nieuwe ontdekkingen, ideeën en uitvindingen
zijn. Hou dus altijd je ogen en oren open.
Zo blijf je op de hoogte.

COLOFON
Het kleine handboek voor grote daden
Tekst		
Ontwerp/illustraties
Drukwerk		

Elena Simons
-SYB- ontwerp
Drukkerij Wilco, Amersfoort

Stichting Milieubende

Theatervoorstelling Er is nog macaroni
Theatertekst
Enne Koens
Workshop in de klas Hoe word ik een Milieuheld?
Idee	
Moniek Merkx, artistiek leider
		
TD Maas, Rotterdam
Regie
Dorien Folkers,
TD Maas, Rotterdam
		
Projectmanager
Carine Verveld
Projectcoördinator Monique Bos
Boekingen
023-5424656 en
		
info@milieubende.nl
Informatie
www.milieubende.nl
Adres
Wilhelminastraat 18
2011 VM Haarlem
De Stichting Milieubende wil jongeren bewust maken
van en laten meewerken aan het oplossen van de
milieu- en duurzaamheidsproblemen. Ze wil dit
bereiken met behulp van theater en workshops op
scholen.

Maurits Groen Milieu & Communicatie
De Stichting Milieubende is in 2008 opgericht door
Maurits Groen. De Milieubende houdt kantoor in het
pand van Maurits Groen Milieu & Communicatie,
Wilhelminastraat 18 in Haarlem, www.mgmc.nl
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