
Als ik minder afval produceer ... 

Afvalverwerking 

Waterschaarste 

(vb. in Lima) 

Plastiek 

CO2-uitstoot 

Metalen (voor elektronica) 

Opwarming van de aarde 

Bomen in het Amazonewoud 

Olieontginning 

Mijnbouw 

AFVAL 



Moeder Aarde zorgt al eeuwenlang goed voor ons.  

Besneeuwde bergtoppen en groene valleien, blauwe zeeën en parelwitte stranden,  

ongerepte regenwouden en uitgestrekte woestijnen. 

En toch loopt er af en toe iets mis. 

Wat doen we met al die afvalbergen en oceanen vol plastiek? 

Afval op school. Mag het iets minder zijn? 

Ga op zoek naar manieren om de afvalberg te verkleinen. 

Afval vermijden…check! Afval scheiden…check! Afval hergebruiken…check!  

Meer en beter sorteren! Beter voor het milieu en onze gezondheid. 

Onze afvalbergen moeten verwerkt worden. Een deel van het afval wordt hergebruikt of gerecycleerd. De rest wordt 

echter verbrand of gestort. Bij de verbranding van afval komt er CO2 vrij.  

Afval voorkomen, hergebruiken of recycleren zorgt voor een kleinere afvalberg. 

Plastic is een groot deel van ons dagelijks afval. Plastic haal je uit aardolie.  

De ontginning van aardolie in het Amazonewoud heeft schadelijke gevolgen voor mens en milieu:  

lekkende oliepijpen, giftig afvalwater, watervervuiling,… 

Wereldwijd wil iedereen wel de nieuwste gsm, smartphone, tablet of laptop.  

Dat zorgt voor een enorme vraag naar goud, zilver en andere metalen.  

Die zijn nodig bij de aanmaak van al die toestellen.  

Recyclage van de metalen uit die elektronica kan de grote vraag naar goud en zilver afremmen. 



Als ik meer fair trade 

producten koop ... 

Producten van       

oneerlijke handel 

Inkomen voor boeren 

Macht voor multinationals 

Goede werkomstandigheden 

Zorg voor het milieu 

Belang van fair trade op wereldvlak 

Armoede 

EERLIJKE HANDEL 



De boeren in Peru krijgen niet genoeg geld voor hun koffie, cacao, bananen, quinoa,… die ze telen.  
Elke tussenpersoon wil bovendien zijn deel van de koek.  
Rechtstreekse verkoop via fair trade organisa�es gee�  minder macht aan opkopers en invoerders (mul�na�onals). Boeren krijgen 
dankzij eerlijke handel een beter loon voor hun werk en producten. 

Als wij meer hout kopen met het FSC-label, is er minder (illegale) houtkap.  
Doordat er minder bomen worden gekapt, warmt de aarde minder snel op. 
De gletsjers in Peru smelten daardoor niet zo snel en er is dus meer drinkwater in Lima. 

Arbeiders in de tex�elindustrie worden vaak niet genoeg betaald voor hun werk. 
Ze werken dikwijls ook in slechte omstandigheden: lange werk�jden, onveilige situa�es, ...  
Als wij meer kledij kopen die onder goede arbeidsomstandigheden wordt gemaakt, krijgen arbeiders loon naar werk. 

Moeder Aarde zorgt al eeuwenlang goed voor ons. 

Kopje koffie bij het ontbijt, ontbijtgranen met melk en quinoa, een glaasje vers mangosap. 

En toch loopt er af en toe iets mis. 

Worden de boeren in Peru eerlijk betaald voor hun werk? 

Fair trade? Engels voor eerlijke handel. 

Grote zakenlui in het Noorden betalen boeren in het Zuiden een lage prijs voor hun producten. 

Diezelfde ondernemers verkopen de producten aan een veel hogere prijs en maken winst. 

Een eerlijke prijs voor hard werk! Beter voor de boeren in het Zuiden en het milieu.  



Als ik minder energie verbruik ... 

Nood aan fossiele 

brandstoffen 

Olieontginning in het  

Amazonewoud 

Waterschaarste  

(vb. in Lima) 

Opwarming van de aarde 

Bomen in het Amazonewoud 

CO2-uitstoot 

ENERGIE 



Fossiele brandstoffen zijn stoffen zoals aardgas, aardolie, steenkool,…  

Deze worden verbrand om energie op te wekken.  

Bij de verbranding komt veel CO2 vrij, wat zorgt voor de opwarming van de aarde. 

Fossiele brandstoffen kunnen ook maar één keer gebruikt worden en zijn daarom niet duurzaam. 

Alternatieven zijn wind-, water- en zonne-energie. Deze zijn onbeperkt beschikbaar en zijn niet nadelig voor het milieu. 

Mijnbouw voor steenkool is bovendien milieuonvriendelijk. Grote gebieden worden afgegraven, het is gevaarlijk voor de 

arbeiders en bewoners moeten verhuizen. 

Bij het boren naar olie en gas in het Amazonewoud kunnen pijpleidingen beginnen lekken. 

Moeder Aarde zorgt al eeuwenlang goed voor ons.  

De zon komt ’s morgens op, klaterende beekjes in het dal, de wind waait door onze haren. 

En toch loopt er af en toe iets mis. 

Hoe zuinig zijn we met al die energie? 

Energie besparen, waarom? 

Ga op zoek naar energievreters op school. 

Elektriciteit…check! Verlichting…check! Verwarming…check! Water…check! 

Spring zuinig om met energie! Beter voor het milieu en je portemonnee.  



  

Koeienscheten 

Waterschaarste (vb. in Lima) 

Als ik minder vlees eet ... 

Smeltende gletsjers 

Bomen in het Amazonewoud 

Veevoeder 

Opwarming van de aarde 

Koeien kweken 

 

VLEES 

Soja 



De bomen in het Amazonewoud worden gekapt om meer weidegrond te hebben. Op die vrijgemaakte gronden grazen 

massa’s koeien waarvan hamburgers, stoofvlees en biefstuk worden gemaakt. 

De bomen in het Amazonewoud worden ook gekapt om meer landbouwgrond te hebben. Er wordt massaal soja ge-

teeld dat als veevoeder dient. 

Het smeltwater van de gletsjers in het Andesgebergte zorgt voor het drinkwater van Lima.  

De gletsjers smelten almaar sneller als gevolg van de opwarming van de aarde.  

Als de gletsjers weg zijn en de watervoorraden op, is dat problematisch in de woestijnstreek van Lima. 

De grote hoeveelheid methaangas die koeien en schapen uitstoten, is mee verantwoordelijk voor de opwarming van 

de aarde.  

Methaangas is twintig keer krachtiger dan de uitstoot van CO2 bij wagens. 

Moeder Aarde zorgt al eeuwenlang goed voor ons.  

Grazende lama’s op de velden, scharrelkippen op stok, blatende schapen met hun wollen vacht. 

En toch loopt er af en toe iets mis. 

Hoe makkelijk kunnen we een dag zonder vlees? 

De ecologische voetafdruk is de ruimte die nodig is om jezelf in leven te houden:  

voeding, kledij, onderdak, energie, vervoer, onderwijs, gezondheidszorg en afvalverwerking.  

Hoeveel landbouwgrond, veevoeder en water wordt er gebruikt om dat stukje vlees op je bord te krijgen?  

Voor 1 kg rundsvlees  is er 15.000 liter water en 9 kg graan of soja nodig.   

Minder vlees! Beter voor het milieu, de dieren en je gezondheid. 



Als ik meer seizoensgebonden 

fruit en groenten van de 

plaatselijke bioboer eet ... 

Tropische fruit- en groentensoorten 

Transport CO2-uitstoot 

Opwarming van de aarde 
Pesticiden 

Waterschaarste           

(vb. in Lima) 

VOEDING 

Verpakkingen en afval 



Moeder Aarde zorgt al eeuwenlang goed voor ons.  

Een rijke oogst op akkers en moestuinen, gezonde dieren in onze veestapel, groen gras op de weilanden. 

En toch loopt er af en toe iets mis. 

Eten we elke dag wel gezond? 

Liggen jullie wakker van je gezondheid? 

Groenten en fruit van bij ons, zijn lekker en zien er ook goed uit. 

Eet bio en volgens de seizoenen. Minder pesticiden en transport!  

Beter voor het milieu en je gezondheid. 

Heel wat groenten en fruit wordt ingevoerd. Het transport dat hiervoor gebruikt wordt, zorgt voor een grote  

uitstoot van CO2. Bovendien moeten al die groenten en dat fruit ook verpakt worden.  

Lokale groenten en fruit zijn minder lang onderweg en kunnen in bulk verkocht worden. 

Heel wat fruit en groenten bevatten resten van pesticiden. Die stoffen worden gebruikt om ziekten en onkruid  

in de landbouw te bestrijden. Het risico bestaat dat die bestrijdingsmiddelen onze gezondheid schaden.  

Biologische producten zijn dus gezonder voor de mens, ze bevatten geen of weinig pesticiden. 

Het hele jaar door kunnen we genieten van een groot aanbod groenten en fruitsoorten. Die komen vaak uit     serres of uit het bui-

tenland. Denk maar aan die asperges uit Peru.  

En dat is jammer want eten volgens de seizoenen biedt een pak voordelen. Het is goed voor je gezondheid, lekkerder en goedko-

per. En er is minder transport nodig dus beter voor het milieu. 


