
Bereken samen met je 
vader en moeder ook hun 
plastic voetafdruk. Gebruik 
deze tabel en vraag ze 
hoeveel van elke soort 
plastic zij hebben gebruikt. 
Vergelijk deze met jouw 
plastic voetafdruk, zijn er 
verschillen?

Kun je andere dingen 
bedenken die jij en je familie 
kunnen gebruiken in plaats 
van plastic? 

Zet in de tabel bij elke dag van de week hoeveel van de soorten plastic je hebt gebruikt. Tel ze bij elkaar op, 
zodat je een totaal voor de hele week krijgt en schrijf deze voor elke plasticsoort in de kolom totaal per week.

Hoeveel wegwerpplastic 
denk je dat je in een week 
gebruikt? Vul het in de 
tabel in en tel het op!
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Maandag

Yoghurt 
potten

Plastic 
zakken

Plastic 
rietje

Plastic
fles

Snoepver-
pakkingen

Plastic 
bakje voor 
afhaalmaaltijd

Plastic 
voedselver-
pakking

Plastic beker 
voor hete 
dranken of sap

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal per weekSoort plastic

Andere soorten plastic: 
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Als het niet gerecycled kan worden, 
waar zal het meeste plastic afval dan 
terecht kunnen komen? 

Recycling Recycling is niet de oplossing voor alle problemen met plasticvervuiling in de oceaan, maar het kan zeker 
Helpen! Schrijf van elk van de plaatjes hieronder op de lijn wat het is. Onderzoek, bijvoorbeeld bij de stortplaats 
of bij het recyclingbedrijf in jouw gemeente, of deze spullen gerecycled kunnen worden. Als dat zo is, zet je een 
vinkje     ernaast.  Als het niet gerecycled kan worden, zet je een       in het hokje naast het plaatje!

Kampioensuitdaging: 
Schrijf vier wegwerpplastic dingen op die je vanaf vandaag niet meer gaat 
gebruiken!  

1.
2.

3.
4.

Ga zo door!

Met jouw goede gedrag zal je de 

wereld positief beïnvloeden! 
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Lees dit mooie verhaal 
en beantwoord de 
vragen op pagina 2.

Advocaat uit Bombay Afroz Shah krijgt de grootste 
milieuonderscheiding van de Verenigde Naties voor het 
schoonmaken van het Versova strand
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NEW DELHI: 
De grootste schoon-
maakactie ter wereld 
zou al een beloning op 
zichzelf moeten zijn. 
Maar door het onder 
de aandacht te bren-
gen, is de advocaat uit 
Bombay Afroz Shah 
een van de winnaars 

van de grootste milieuprijs van de Vere-
nigde Naties. Shah is een van de weini-
gen die de prijs voor Kampioen van de 
Aarde krijgt toegekend voor het organi-
seren van de grote schoonmaakactie op 
het strand van Versova in Bombay. Shah 
krijgt de prijs in de categorie ‘Actie en 

Inspiratie’ voor het opstarten van een 
vrijwilligerscampagne om het strand 
schoon te maken en al het vuil, zoals 
plastic zakken, cementzakken, glazen 
flessen, stukken kleding, schoenen zelf 
in vuilniszakken te doen. Het vuil lag ver 
spreid over 2,5 kilometer op het Versova 
strand en lag zelfs op sommige plaatsen 
een paar meter hoog.  

De campagne groeide en groeide in de 
laatste paar jaren en de mensen raapten 
4.000 ton afval op. 

Bron:http://www.unep.org/championso-
fearth/laureates/2016/afroz-shah

Afroz Shah
VN Kampioen van de Aarde
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Vragenuurtje?? ??? ? Kampioensuitdaging

1. Hoe heet de man die de grote schoonmaak begon? 

2. Wat maakte hij schoon? 

3. In welk land deed hij dat? 

4. Hoe heet de prijs die hij won?

5. Denk je dat je net zoiets als hij kunt organiseren? 

6. Wat zou je willen organiseren dat ook zoveel effect heeft?

Schrijf een verhaal over een grote schoon-
maak die jij hebt (mee)georganiseerd of wil 
organiseren. Bedenk een mooie titel. Vergeet 
niet om belangrijke details te noemen zoals 
wat, waar, wanneer, wie en hoe. 

Vertel de mensen wat voor goed werk je doet. 
Vertel het je familie en vrienden!
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Bedenk Weiger Verminder Hergebruik Recycle

Wat laat het plaatje zien dat we moeten doen? Kun je me helpen om het advies 
uit de plaatjes op te schrijven? Als je weet wat er wordt bedoeld, schrijf het dan in 
het kader onder het plaatje. Maak je eigen tekening in het grote kader, waarmee 
je laat zien dat je ons helpt. Bedenk, Weiger, Verminder, Hergebruik en Recycle.

Hoeveel heb je er 
goed?

1- Je vermeerdert plasticvervuiling 
in de oceaan. Lees het leerlingen-
boekje nogmaals om te weten hoe 
je je eigen plastic voetafdruk kunt 
verminderen!

2- Bekijk het leerlingenboekje 
opnieuw zodat je alle manieren 
weet om te helpen 

3 -Heel goed. Je weet nu hoe je je 
plastic voetafdruk kunt verminde-
ren. Doe je dit ook elke dag?

Kun je ook andere manieren 
bedenken waarop je je plastic 
voetafdruk kunt verminderen?

ANTWOORDEN: Gebruik geen plastic zakken, gebruik 
geen plastic rietjes, gebruik geen plastic flesjes. 
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Bedenk Weiger

Hergebruik Recycle

Verminder

Weet je nog wat de Schijf van Vijf betekent? Kampioensuitdaging
Maak een poster die mensen laat 
zien hoe de Schijf van Vijf eruit ziet 
en hoe we met zijn allen kunnen 
helpen om de oceaan te redden en 
plasticvervuiling de wereld uit 
kunnen helpen. Geef hem een 
pakkende titel zoals ‘Keer het Tij’ 
of ‘Maak de Zee Schoon’ of verzin 
zelf een mooie titel! Laat je poster 
zien aan heel veel mensen, zodat 
zij ook weten hoe ze kunnen 
zorgen voor de wereld van Wijs-
heid! Hang hem op in school of in 
een openbare ruimte!

Schrijf onder elk woord van de Schijf van Vijf wat je denkt dat je elke dag kunt doen om 
dat woord kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld: Bedenk – Bedenk je (dus doe niet!) om een 
helium ballon te kopen die kan wegvliegen en in de oceaan terecht kan komen. 

Wees de oplossing voor 
plasticvervuiling in de 
oceaan!
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