Het Milieu & ik! ‘Spullen hergebruiken’

Spullen opnieuw gebruiken
Door oude spullen opnieuw te gebruiken zorg je ervoor dat ze niet op de afvalberg terecht komen!
Als spullen nog heel zijn kun je ze naar de kringloopwinkel brengen. Dan wordt iemand anders er
misschien blij mee. Jij hebt jouw tafel bijvoorbeeld niet meer nodig. Maar misschien gaat er een
student op kamers, die precies zo’n tafel zocht! In de kringloopwinkel verkopen ze meubels,
kleding en servies. Je kunt zelf ook spullen kopen die gebruikt zijn, zoals kleding in een
tweedehands kledingwinkel. Of een computerspel op internet via Marktplaats. Of een mooie cd op
een rommelmarkt. Dan hoeven er niet steeds nieuwe spullen gemaakt te worden en daardoor
komt er minder afval! En hoe minder afval…hoe beter voor onze aarde!

Doe-opdracht
Zoek in jouw huis of kamer 5 voorwerpen of meubels
die je niet meer nodig hebt. Bijvoorbeeld een jas die
niet past of een oud spelletje. Breng deze naar de
kringloopwinkel, rommelmarkt of zet ze te koop op
Marktplaats. Nu wordt iemand anders er blij mee!
Beter dan weggooien toch?

Tweedehands is duurzaam
Welke spullen die je hieronder ziet, zou jij ook
tweedehands (dus gebruikt) kunnen kopen?

Wist je dat elk huishouden in
Nederland zo’n 97 batterijen in
huis heeft? Die kunnen het beste
vervangen worden door
oplaadbare batterijen. Dan
worden al die batterijen
opnieuw gebruikt en dat is beter
voor het milieu!

Bekijk een filmpje!
Zoek op Youtube het filmpje ‘De kringloop van glas’.
Bekijk het filmpje met iemand anders en beantwoord daarna de volgende vragen.
1 Wat vinden jullie van het filmpje?
2 Wat hebben jullie geleerd?
3 Waar gaat jullie eigen glasafval heen?

Maak je eigen doos om lege batterijen te verzamelen in huis!
- Haal een lege doos in de supermarkt
- Maak hem mooi en opvallend met verf of gekleurd
papier
- Schrijf er groot het woord ‘batterijen’ op
- Maak een gat aan de bovenkant waar kleine en grote
batterijen in passen
- Zet de doos op een opvallend plek in huis
- Leg iedereen uit waar de doos voor bedoeld is
- Leeg de doos één keer per jaar en breng de batterijen
naar een inzamelpunt in de winkel
- Succes!

Batterijen

Gebruik een boodschappentas van stof in plaats van een plastic tas
Koop tweedehandskleding of ruil jouw kleding met iemand anders
Ruil je boeken met iemand anders of lees boeken op de computer (e-book)
Lever je mobiele telefoon in zodat hij opnieuw gebruikt kan worden
Probeer spullen eerst te (laten) repareren voordat je nieuwe koopt

