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   Hoe groen is onze blauwe planeet? 

 

Als we vanuit de ruimte naar de aarde kijken zien we vooral een blauwe kleur. 

De kleur van het water. Er is meer water op aarde dan land. ’De aarde’ had dus 

beter ‘Het Water’ genoemd. Het beetje groen dat er op aarde is, moeten we 

dus beschermen. Maar dat groen kan enkel leven door het blauwe. We moeten 

dus zorgen voor heel onze planeet. Hoe doe ik dat? Even opzoeken op het 

internet: watervervuiling, luchtvervuiling, klimaatopwarming, 

voedselverspilling… .  Amai, er is nog zoveel werk aan onze planeet. Hoe groen 

of hoe blauw ben ik? Als ik mezelf test, ben ik toch maar heel lichtgroen en heel 

lichtblauw. Tijd om te beginnen met mezelf! Ik zal voor mezelf een ‘red de 

aarde-akkoord’ opstellen dus: Niet Storen a.u.b. Ik probeer de planeet te 

redden!! 

Aan de slag. Op het internet ga ik op zoek naar tips. Dit is kinderspel. Ik vind er 

massa’s. Neem een douche in plaats van een bad. Gebruik spaarlampen. Met 

de fiets naar school. Doe het licht uit als je je kamer verlaat. Laat het water niet 

lopen als je je tanden poetst…. Simpel toch! Maar dan komt het: was op lage 

temperatuur, leg zonnepanelen, zet de motor af voor de spoorweg, zet de 

verwarming een paar graden lager, verspil geen voedsel, sorteer je afval …  Als 

ik de aarde wil redden, moet heel ons gezin meewerken. Hoe maak ik ook 

anderen hier attent op?  Na een paar uur hangt ons hele huis vol post-itjes, tot 

in de auto toe. Mama wordt er gek van.  “Al dat papier is ook slecht voor het 

milieu!!”, zegt ma. 

Dat is het !! De papierberg moet verminderen!! Als de cursussen op school nu 

voor de helft dunner worden en de examens zijn maar half zo lang, dan moeten 

er heel wat minder bomen worden gekapt, veeeeeel beter voor het milieu! 

Kort samengevat: de aarde redden begint op school!! Kortere lessen en kortere 

toetsen. Dan hebben we meer tijd om te sorteren, moeten we geen licht 

aansteken om ons huiswerk te maken, want dan is het nog niet donker. We 

hoeven nergens meer met de auto worden gebracht, want we hebben tijd om 

met de fiets te gaan. Van fietsen krijg je warm, dus de thermostaat kan lager! 

Geniaal toch! 


