OPGROEIEN

Goed
bezig!
Een betere wereld begint
bij jezelf. En daarna de rest
van de wereld overtuigen.
Anna, Giovanni en Mees
vertellen hoe ze dat doen.
naarschool
oudersvannu.nl
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OPGROEIEN
Wijnand Bruning (42), gebruikt een app om te zien welk afval hij wanneer aan de
straat moet zetten Renske de Boer (39), ging als kind een keer met haar vader naar
het afvalverwerkingsbedrijf omdat ze nieuwsgierig was wat daar gebeurde Anna (10),
wilde eerst altijd boer worden, en nu bioloog Iris (8), vraagt vaak in welke bak het
afval moet Floor (6), heeft, net als haar zussen, een eigen papierbak op haar kamer

Anna is plastic soep-deskundige

‘Ik maak me
weleens zorgen
om dieren’

MILIEUBENDE
Met de klas op een leuke
manier meedenken over
oplossingen voor milieuen klimaatproblemen?
Nodig de Milieubende uit!
Zij zorgen voor theater in
de klas en een interactieve
workshop ineen. Resultaat:
vele Milieuhelden en een
boek vol ideeën en acties
voor een duurzame wereld.
Voor groep 7 en 8.
MILIEUBENDE.NL

Anna: “Voor een project op school koos ik de plastic soep als onderwerp.
Ik had net op het Jeugdjournaal gezien dat Boyan Slat, een Nederlandse
student, iets had bedacht om de plastic soep op te ruimen. Ik wist wel van de
plastic soep, maar pas toen ik me erin ging verdiepen dacht ik: wow, het is veel
erger dan ik dacht! Nu wil ik ook voor minder afval zorgen.”
Renske: “We waren al wel milieubewust, maar sinds Anna er zo mee bezig is,
hebben we het er veel vaker over.”
Anna: “We recyclen veel, gebruiken een katoenen tas voor de boodschappen,
hebben broodtrommels en Doppers in plaats van plastic zakjes en drinkpakjes
en een ja/nee-sticker op de brievenbus.”
Iris: “Anna en ik zijn in de zomer vaak met een roeibootje plastic uit het water
gaan halen. Er lag heel veel!”
Anna: “Dat is heel slecht. Weet je nog waarom, Floor?”
Floor: “Voor de vogels.”
Iris: “Voor de dieren.”
Anna: “Ja. Veel dieren gaan dood omdat het plastic verbrokkelt en ze erin
stikken. Het is slecht voor het koraal, en het is ook gewoon niet mooi.”
Wijnand: “We hebben een lijst gemaakt van wat we nog meer willen doen.”
Anna: “We willen een regenton, zonnepanelen en ledlampen.”
Renske: “We gaan meedoen met de afvalchallenge: honderd dagen zo min
mogelijk restafval.”
Iris: “En we douchen met een timertje.”
Renske: “Ze maken er een sport van wie het kortst kan douchen. Anna’s record
ligt onder de minuut. ‘Maar heb je je wel gewassen?’ vragen wij dan.”
Iris: “Laatst deed de verwarming het niet. Dat was heel goed voor het milieu!”
Renske: “Het is mooi om te zien hoe betrokken Anna is, en dat het ook zo blijft.”
Wijnand: “Het komt echt vanuit haarzelf.”
Anna: “Ik doe dit niet alleen omdat het slecht is voor het milieu, maar ook
omdat ik het leuk vind. Ik maak me weleens zorgen of er dieren gaan uitsterven
omdat de aarde opwarmt.”
naarschool
oudersvannu.nl
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OPGROEIEN
Jacqueline Geutjes (45), heeft in de oudercommissie van Giovanni’s school gezeten
Sieng Lutawan (37), is erg actief op de voetbalvereniging Giovanni (11), vindt het leuk
dat hij zijn stad kan helpen als kindergemeenteraadslid Nick (23), is trots op zijn broertje

Giovanni is kindergemeenteraadslid

‘Wij weten beter
wat leuk is’
Giovanni: “Op school zat ik in de leerlingenraad; ik vind het leuk me te
bemoeien met wat er gebeurt. Toen er een oproep kwam voor de
kindergemeenteraad, schreef ik me in en mocht ik op sollicitatiegesprek komen.”
Jacqueline: “Dat verbaasde me helemaal niet, het is echt iets voor Giovanni.
Hij is enthousiast over alles, praat graag mee en laat zijn mening horen.
Als er een feestje is op de voetbalvereniging dan is Giovanni degene die helpt
met drankjes inschenken.”
Sieng: “Het is zo leuk om te zien hoe fanatiek hij is en hoeveel liefde hij erin
stopt.”
Giovanni: “Ik denk dat ik uitgekozen ben om mijn ideeën. Ik vind dat jongeren
ouderen meer moeten helpen, bijvoorbeeld door pannenkoeken te bakken in
bejaardenhuizen. Dan komt er een betere band.”
Jacqueline: “Ik werk in de ouderenzorg en Giovanni gaat vaak mee om te
helpen.”
Giovanni: “We werken steeds met een thema, zoals ‘fijn opgroeien’ en ‘zorg
en welzijn’, waar we eerst les over krijgen, met een excursie. Dan gaan wij
als raad in kleine groepjes overleggen wat er beter kan en presenteren we
dat aan de wethouder.”
Sieng: “Daar zijn ook allerlei organisaties uit de stad bij aanwezig.”
Giovanni: “De eerste keer dat ik iets moest zeggen, vond ik het spannend.
Maar ik wist dat ik rechtop moest staan en niet zenuwachtig moest zijn,
dat had ik al geleerd in de veiligheidscommissie.”
Jacqueline: “Dat was een adviescommissie.”
Giovanni: “Daarvoor fietsten we langs allerlei gevaarlijke punten om te
kijken wat er beter kon. Rotondes zijn veiliger dan kruispunten, zagen we.
Daar gebeuren minder ongelukken.”
Jacqueline: “Giovanni steekt er heel veel van op.”
Giovanni: “En het is belangrijk. Want volwassenen denken dat ze weten wat
kinderen leuk vinden. Maar kinderen weten dat beter.”
Sieng: “Ze mogen zelf ideeën aandragen voor speelplekken en tunnels.”
Giovanni: “Later in de politiek? Nee, dat is niks voor mij. Dit is anders: we
overleggen wel maar bespreken ook gewoon dingen. En het is ook alleen maar
voor Schiedam. Ik vind kermisattracties en de techniek daarachter heel leuk,
daar wil ik later iets mee doen.”
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OVER DE
KINDERGEMEENTERAAD
De kindergemeenteraad in
Schiedam is een project van
De Kleine Ambassade, dat
kinderen leert hoe ze invloed
kunnen hebben op hun
leefomgeving. Alle 24
Schiedamse scholen leveren
een afgevaardigde, die twee
jaar lid is. Ook in andere
gemeenten bestaan kinderraden. Kinderen die willen
weten hoe de Tweede Kamer
werkt, kunnen elke schoolvakantie een kijkje nemen in
Kinderrijk. Tussen het knutselen en spelen door praten
ze met Tweede Kamerleden
en ontdekken ze hoe de
Tweede Kamer eruitziet.
PRODEMOS.NL/KINDERRIJK

OPGROEIEN
Martijn van Westerop (50), draagt graag bij aan een betere wereld door onder
andere zijn pro bono begeleiding van het Solar Team van Eindhoven Geeske van
Lier (43), doucht kort, maar gaat in het weekend graag in bad Mees (12), heeft zelfs
met vier danstrainingen in de week bijna geen douche nodig Jip (8), doucht twee
keer per week en gaat ook twee keer per week in bad

Mees is WaterSpaarder

WATERSPAARDERS
Niet langer dan vijf minuten
onder de douche, dat is het
doel van de WaterSpaarders,
een initiatief van kinderen,
leerkrachten, het Wereld
Natuur Fonds, Unilever en de
Missing Chapter Foundation
van prinses Laurentien.
Als de negen minuten van de
gemiddelde douchebeurt
wordt teruggebracht naar vijf,
scheelt dat 32 liter warm
water per keer. De deal van
5 miljard roept op om met
600.000 mensen samen
5 miljard liter warm water te
besparen. Een mooi begin.
Als heel Nederland meer zou
doen aan deze actie zouden
we de CO2 uitstoot reduceren
die vergelijkbaar is met
bijna 10% van alle auto’s in
Nederland. Een behoorlijke
besparing van energie!
OOK WATERSPAARDER WORDEN?
MELD JE AAN OP WATERSPAARDERSDEAL.NL

Martijn: “Als ik haast heb, ben ik in twee minuten klaar. Maar als ik me
scheer, sta ik ongeveer twaalf minuten onder de douche.”
Jip: “Twaalf?!”
Martijn: “Maar nu ik met de zandloper douche, lukt het me in tien
minuten klaar te zijn.”
Mees: “Ik was al goed bezig: ik douche een keer per week. Ik vind het
irritant om onder de douche vandaan te komen, dat is zo koud. Dus
douche ik liever niet. Als ik er eenmaal onder sta, blijf ik staan tot
Geeske me eronder vandaan haalt. De zandloper kan ik vaak niet vinden.”
Geeske: “Hij zweet nog niet, dus hij komt er nu nog mee weg.”
Jip: “Ik douche alleen op school, na gymles. Ik hou er niet zo van,
ik ga liever in bad, soms samen met mama.”
Geeske: “Ik ben binnen vijf minuten klaar. Ik werk fulltime en wil zo
min mogelijk tijd verspillen ‘s ochtends.”
Jip: “We doen meestal de kraan uit bij het tandenpoetsen, ook om water
te besparen.”
Mees: “Dat hebben we geleerd bij de tandenborsteltraining bij de tandarts.”
Geeske: “We zijn naar een nieuwe cv-ketel aan het kijken en dan willen
we een slimme thermostaat om te zien hoeveel energie we verbruiken en
hoe we daarop kunnen besparen.”
Jip: “Je moet zuinig zijn op energie! Daarom moet je niet alle lampen aan
zetten. Wacht, ik ga ze nu allemaal uitdoen. En je moet apparaten met
een stekker uit het stopcontact halen.”
Geeske: “We hebben boven nooit de verwarming aan.”
Mees: “Ja, die doe jij altijd uit. Ik gooi wel altijd afval in de prullenbak.”
Jip: “Ik raap meestal ook afval op, ook vieze dingen. Dat is niet goed
voor het milieu. En ik fiets veel.”
Martijn: “We hebben anderhalf jaar in Zwitserland gewoond en daar
doen ze veel meer aan afvalscheiding. Daar zou Nederland nog een stap
in mogen maken, net als in het water sparen.”
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‘Ik douche liever
helemaal niet’

