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WINNEN
NEN
Alles weten over water, zelf
rondneuzen in een riool en
proefjes doen in het waterlab? Het kan allemaal in het
Nederlands Watermuseum
in Arnhem. Een echt doemuseum, waar je samen met
je ouders of vrienden naartoe
kunt. Met deze bon krijg
je 15 procent korting op
de entreeprijs voor maximaal
4 personen.

Met deze puzzel kan je de prijzen onderaan deze
pagina winnen. De symbooltjes in de puzzel staan
verspreid in deze Greenpeace Kids. Bij elk symbooltje staat een letter. Vul de letters in en je weet
waar Patrick en zijn vriendjes elke dag werken.

Meer weten?
Kijk op www.watermuseum.nl

Deze bon is geldig van
01-11-2008 t/m 31-12-2008
Niet geldig in combinatie met
andere kortingen.

Stuur je oplossing vóór 10 december a.s. naar
ons op (adres op blz. 10). Vergeet niet je naam,
adres en leeftijd te vermelden!
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Onze oude

Groen licht en bomen
Dit keer maar liefst twee leuke prijzen.
Los snel de prijsvraag op en stuur ons vandaag
nog de oplossing. We geven één zaklamp weg
die geen batterij nodig heeft, maar zelf energie
maakt. Superhandig als je gaat kamperen of
als thuis het licht een keer uitvalt. En gedichten saai? Echt niet! In het boek Zullen we een
bos beginnen van Jaap Robben lees je vrolijke,
avontuurlijke gedichten over het bos.
We geven er vier weg. Niet gewonnen?
Je kunt het boek ook in de winkel kopen voor
€ 14,90 (ISBN 978 90 445 1272 4).

Verder in dit nummer:
Knutselen met afval
Op bezoek bij de minister
Greenteams in het zonnetje
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Speurneus

e-waste

Greenpeace deed onderzoek naar
elektronische apparaten uit Nederland. We zochten uit waar televisies
en computers naartoe gaan als ze
kapot of oud zijn. Wat blijkt: veel
spullen gaan naar Ghana. Eigenlijk
mag dat helemaal niet, afval wegbrengen (dumpen) naar arme landen.
Er zijn in Europa regels die dat verbieden. Veel bedrijven noemen de oude
apparaten die ze naar Ghana brengen
daarom “tweedehands”. ‘Dan hebben
de arme mensen daar ook een computer’, zeggen die bedrijven. ‘Onzin’,
zegt Greenpeace, want de computers
zijn vaak kapot of te oud om nog
een keer te gebruiken. De kapotte
apparaten worden na aankomst met
de boot in Afrika meteen op één
hoop gegooid. Lekker goedkoop,
want in veel Afrikaanse landen zijn
geen strenge milieuregels.

Nederland

a

Wat gebeurt er met jouw oude spelcomputer, televisie of pc als

Ghana

je ze weggooit? Grote kans dat ze, zonder dat je het weet,
op de vuilnisbelt in het Afrikaanse land Ghana belanden.
GP/Davison

De tienjarige Patrick werkt op zo’n vuilnisbelt en wil jou graag
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vertellen wat hij elke dag meemaakt. Ga je mee?
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onderdelen van de apparaten verkoop ik voor een beetje geld. Dan
kan ik eten kopen. De rest geef ik
aan mijn moeder, die een boekwinkeltje heeft. Mijn vader is leraar,
maar we verdienen te weinig geld
om van te leven. Daarom kan ik niet
naar school en werk ik hier elke dag.
Ik heb ook geen tijd om buiten te
spelen. Veel kinderen worden ziek
van de rook. Aan het eind van de dag
heb ik vaak hoofdpijn en branderige
ogen. Ook snijd ik me wel eens aan
het glas van de televisies.’

Maar in die zwarte wolken boven het vuur zitten veel giftige
stoffen. Zo worden de lucht en
de bodem vervuild. De kinderen
ademen veel giftige stoffen in.
Al dat afval is dus slecht voor de
natuur en voor de gezondheid!
‘Ik hou niet
van de rook op
de vuilnisbelt’,
zegt Patrick.
‘Maar de
bruikbare

ZIT DAT ZO?!
Om de wereld
Ieder jaar ontstaat er tussen de
20 en 50 miljoen ton (een ton is
duizend kilo) ‘e-waste’. E-waste is
een ander woord voor afval van
elektronische apparaten. Zet je
al dat afval in containers op een
trein, dan zou die trein om de
hele aarde gaan!

GP/Davison

De vuilnisbelt ligt in Accra, de
hoofdstad van Ghana. De meeste
jongens die hier werken zijn tussen de 11 en 17 jaar oud. Patrick
is nog jonger, hij is pas 10. Met
hun blote handen slopen de jongens de elektronische apparaten.
Soms gooien ze ook spullen in
het vuur. Het plastic smelt en de
metalen, zoals ijzer, koper en
aluminium, blijven over. Die
metalen sprokkelen de kinderen
bij elkaar om het te verkopen
voor een beetje geld.

GP/Davison

e-waste

Niet naar school

Nieuw mobieltje
Wist je dat de meeste mensen
maar twee jaar met hun mobieltje
doen? Ze krijgen dan gratis een
nieuwe. Of ze kopen zelf het
laatste model met een nog betere
camera of leuke ringtones. Over de
hele wereld worden elk jaar
bijna één miljard nieuwe mobieltjes verkocht. Eén miljard!

v

Cijfertjes
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In 2010 zullen er wereldwijd
maar liefst 716 miljoen nieuwe
computers in gebruik zijn.
Stel je eens voor dat al die
computers na een paar
jaar op de vuilnisbelt in
Ghana belanden! Daarom
is het zo belangrijk dat er
snel goede regels komen
en – nog belangrijker –
dat bedrijven zich aan
die regels houden.
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Zelf doen!
Wil je niet dat je oude
televisie bij Patrick in
Ghana terechtkomt?
In Nederland kunnen we onze oude
elektronische apparaten
gratis inleveren bij de gemeente.
Als je een nieuw mobieltje of
computer mag kopen, kijk dan eerst
even op www.greenpeacekids.nl.
Daar staat een lijst van bedrijven
die schone apparaten maken.
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Giftige stoffen zijn ook vlakbij huis
te vinden. In regenwater bijvoorbeeld of in het stof van de stofzuiger bij jullie thuis. Schrik niet,
je zult er echt niet
meteen ziek van
worden. Daarvoor
zit er te weinig van
die giftige stoffen in
de regen of huisstof.
Maar ze horen niet
in de natuur thuis
en al helemaal niet
in jouw lichaam!
Er zijn genoeg andere
stoffen die niet giftig
zijn. Maar bedrijven
gebruiken die niet,
omdat overstappen
op die stoffen geld
kost.

Het is natuurlijk nog beter om
producten te maken zónder gif.
Dat kan makkelijk, want er zijn
genoeg schonere stoffen die
de giftige kunnen vervangen.
Greenpeace praat met veel
bedrijven. We vragen ze om te
stoppen met giftige stoffen in
hun spullen te doen. Gelukkig
zijn er steeds meer bedrijven die
naar Greenpeace luisteren! Soms
voeren we actie, zoals bij Philips.
Dat bedrijf wil niet zelf netjes
zijn oude spullen inzamelen.

Ruim je rommel op!
Greenpeace vindt dat bedrijven
hun oude en kapotte apparaten
zelf moeten inzamelen. En dat ze
daarna alle bruikbare stukjes in
nieuwe apparaten moeten stoppen (recycling). De rest van het
afval moet op een schone manier
worden verwerkt in een fabriek.

e-waste

In bijna alle elektronische apparaten,
zoals computers en mobieltjes, zitten
giftige stoffen. Daar merk je niets
van als je de apparaten gewoon
gebruikt, maar als je ze uit elkaar
haalt komen de giftige stoffen
vrij. Op de vuilnisbelt waar Patrick
werkt, liggen grote hopen met oude
computers, beeldschermen en televisies. Veel van die spullen komen
uit Nederland, zoals de televisies en
wasmachines van het merk Philips.
Eigenlijk moeten deze spullen
worden ingezameld, maar nu liggen
ze vaak gewoon bij het huisvuil.

g
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In je achtertuin

Groen kan ook

GP/Davison
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ZIT DAT ZO?!

Giftig
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Een auto van vuilnis
Je hebt ze vast wel eens gezien op tv: vrolijk
gekleurde autootjes die Afrikaanse kinderen maken
van afval. Dat is nog eens een leuke manier van
recyclen! Dan kunnen jullie zelf natuurlijk ook: duik
in jullie keukenkastjes en ga meteen aan de slag!

Zorg dat je voor de wielen genoeg
doppen hebt van hetzelfde formaat.
Je kunt de doppen makkelijker
vastplakken als je ze eerst op een
kartonnen rondje lijmt wat net zo
groot is als de dop.

Voor de uitlaatpijpen kun je rietjes gebruiken.
Knip de rietjes op de juiste lengte en lijm ze
op hun plaats

BENODIGDHEDEN
Gereedschap: schaar, lijm, mesje, plakband en
eventueel kleurpotloden of stiften.Bouwmateriaal: in principe kun je alle verpakkingsmaterialen gebruiken die je tegenkomt in de keuken,
voorraadkast of papierbak. Het is wel
handig om zoveel mogelijk doosjes uit
te zoeken die even breed zijn hebben.
Maak je knutselwerk af met bijvoorbeeld
doppen, satéprikkers en rietjes.

Vind je het lastig om ramen in een doosje te
knippen, dan kun je natuurlijk ook stukjes
papier in de vorm van een raam op het doosje
plakken.

Het mooist is het als je de
ramen uit de doosjes knipt.
Zorg er wel voor dat je niet
te dicht bij de rand van
de doosjes komt, want dan
verliezen ze hun stevigheid
en zijn ze minder stevig.

Kleinere
dopjes, zoals die
van een mayonaisetube
zijn heel handig te gebruiken
als koplamppen, En voor de achterlichten
is er mayonaise met een rood dopje.
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Voor uitstekende
delen, zoals spatborden,
neem je een strookje karton.
Om het strookje vast
te kunnen plakken, heb je
een plakstrook nodig. Knip de
plakstrook in puntjes, anders kun
je het strookje niet rondbuigen.

Luciferdoosjes
zijn makkelijk in elkaar
te schuiven. Ideaal als
onderstel voor je afvalauto!

Wil je wielen die kunnen draaien. Prik dan een satéprikker door het doosje wat je als basis gebruikt, maak
een gaatje in de doppen en zet de prikker daarin vast
met een drupje lijm.

Ook leuk
als
surpriseidee!

Wij zijn erg benieuwD naar wat jij
geknutseld hebt. MAIL EEN FOTO
VAN JOUW AUTO, TREIN, TRANSFORMER
OF RUIMTESCHIP NAAR ONS EN WIE
WEET... STAAT JOUW KNUTSEL WEL IN
DE VOLGENDE GREENPEACE KIDS!
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Wat vind jij?

Stuur je post naar: Redactie Greenpeace
Kids, Greenpeace Nederland, Postbus 3946,
1001 AS Amsterdam. Je kunt ook mailen
naar: kids@greenpeace.nl. Zet boven je
mail: Greenpeace Kids. Vermeld altijd
je naam, leeftijd en adres in de e-mail
of op de brief én de envelop.

Zijn de onderwerpen van Greenpeace Kids
leuk of saai? Moet je lachen om de
mopjes en wat vind je eigenlijk van de
strip? Meld je aan voor het kinderpanel
van Greenpeace en geef over elk blad
je mening! Mail je naam en leeftijd naar
redactie@greenpeace.nl.

xxxx
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Op Hyves is een “weg-met-dewalvis-hyve”, stom hè?! Zij zeggen
dat grote walvissen dood moeten
omdat ze bang zijn dat de grootte
van de walvis en zijn uitwerpselen
de oceaan doet overstromen. Ik heb
een paar mensen weten te overtuigen dat het niet de
schuld is van de walvissen, maar van milieuvervuilers.
Ze zeggen: ‘Dat schokt me best, zat ik tóch fout?’
Groetjes Dion (12 jaar) van het Greenteam A.P.I.E.

POST!

Zo zie je maar: praten helpt. Nu weten deze mensen
hoe het echt zit en denken ze anders over de
walvisjacht. Super!

Ik ben naar NEMO in Amsterdam geweest. Het was een heel
leuk museum met al die proefjes. Ik heb ook het groeibeest
opgehaald met de bon uit de
vorige Greenpeace Kids. Hij is
heel erg groot geworden! Ik
heb ook een filmpje gemaakt
met de guppies van de ‘Maak
schoon schap’-actie.
Boyd Winkelman (13 jaar) uit
Lekkerkerk
Veel plezier nog met je groeibeest en hartstikke goed dat je
hebt meegedaan met de actie!

n,
100 pote
Wat heeft niet lopen?
toch
maar kan
25 stoele

n.
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Ons Greenteam Greengirlz wee
t
dat de oerbossen en oceanen in
gevaar zijn. Daarom hebben we
zelf
een actie bedacht. We hebben
papieren
kaartjes gemaakt met daarop:
red de
oceanen en de oerbossen. Die kaar
tjes
hebben we in de buurt in brievenb
ussen
gedaan. Ook zijn we langs de deu
ren
gegaan om handtekeningen op
te halen
voor de ‘Schoon Schap’-actie van
Greenpeace. Met die handtekenin
gen
gingen we naar de supermarkt
Lidl.
We gaven de handtekeningen
aan de supermarktmanager. Hij nam ze aan en luist
erde geduldig naar ons. We hop
en
dat ze iets veranderen. Want wij
zijn voor een levende zee!
Groetjes van Ayla en Eva uit Zeew
olde
Wow, wat goed dat jullie zoveel
actie gevoerd hebben!
Blijf vooral zelf acties verzinnen,
dan horen zo veel mogelijk
mensen over de oerbossen en de
oceanen. Houden jullie
ons op de hoogte?

Roep E.ON op:
bouw geen kolencentrale!

Het energiebedrijf E.ON wil vlak
bij
Rotterdam een nieuwe kolencen
trale
bouwen. Zo’n centrale stoot in
zijn eentje
net zo veel CO uit als twee milj
oen auto’s.
²
CO² is de stof die klimaatveranderi
ng
veroorzaakt. Dat mogen we dus
niet
laten gebeuren! Ga daarom snel
naar
www.greenpeacekids.nl en stuu
r een bericht
naar de baas van E.ON. En stuu
r aan al je
vrienden een mail om hetzelfd
e te doen!

Gefeliciteerd!
Meer dan honderd mailtjes, brieven,
kaarten....wat kregen we veel oplossingen
binnen van de vorige prijsvraag! De goede
oplossing was: knijpkat. Helaas kunnen
maar vier inzenders het boek Het grote
vriendelijke boek en ondeugende boek
voor tuinpiraten winnen. En dat zijn dit
keer: Merle Ebskamp uit Den Bosch, Lars
Jacobusse uit Meliskerke, Ytjanda Sloot
uit Stiens en Shanna Riemersma uit Den
Helder. Veel lees- én tuinierplezier!

Mobiele hond

Lekker knuffelen

Hap, slik en weg was de mobiele telefoon
van zijn baasje. Hond Nero dacht een
lekker hapje te krijgen, maar slikte
per ongeluk een mobieltje in! Er was
een operatie voor nodig om de telefoon
te verwijderen. Nero voelde zich daarna
weer lekker... het mobieltje moest zijn
baasje ze helaas weggooien.

Ook chimpansees willen worden getroost
na een ruzie. Onderzoekers zagen
chimpansees na een ruzie naar een
vriendje binnen de groep vluchten en
dan een kus of knuffel krijgen. Daarna
voelden ze zich weer rustig en vrolijk.
Net als bij mensen dus!

r
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Stuur ’ns een kaartje!
Als Greenteam zijn jullie natuurlijk hartstikke
druk met actievoeren, want er valt genoeg te
doen! Wij zijn heel benieuwd naar alle avonturen. Stuur je ons af en toe een actiekaartje?
Heb je die niet ontvangen, of zijn ze op?
Mail dan even naar greenteams@greenpeace.nl.
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ber was het weer tijd
Op zondag 14 septem
team-dag. Greenen
voor de jaarlijkse Gre
f
ni Stoop (16), ooit zel
peace-vrijwilliger Plo
ace
pe
or deze Green
Greenteamer, ging vo
a
e dit verslag:
akt
ma
Kids op pad en
De anders zo blauwe lucht van Arnhem
was geel gekleurd van de vliegers. Aan
het uiteinde van de vliegers stonden 50
Greenteamers uit heel Nederland. Dit jaar
werd de Greenteamdag gehouden in het
Nederlands Watermuseum in Arnhem,
rondom het thema Klimaat & Energie.
De Greenteamers zijn deze dag bezig
geweest met allerlei activiteiten voor
het klimaat om Greenpeace te helpen.
En waarom? Zoals Sara (14) van Greenteam
ESI-TV zegt: ‘Klimaatverandering moet
stoppen, anders kunnen míjn kinderen
hier niet meer leven!’
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De Greenteamers zijn
bezig
Rainbow Frogs. ‘Heel
geweest met drie cre
leuk was het
atieve om te rappe
n. Heel echt met een
workshops. Zo konden
ze
microfoon en rapbewe
zelf vliegers maken en
gingen en zo’.
Onder leiding van tw
een mooie tekst verzin
ee professionele
rappers bedachten en
nen. Aan het einde van
oefenden de
de Greenteamers een
dag schitterden de vlie
eigen rap over de
gers
oorzaken, gevolgen
aan de hemel voorzien
en oplossingen
van
van klimaatveranderin
de meest creatieve tek
g. Aan het einde
sten om
van de dag voerden
schone energie te pro
de Greenteamers
moten.
met z’n allen hun zel
Zo waren kreten als “W
fgemaakte rap
ind wint!”
op. Ook konden de Gre
en “Wees verstandig,
enteams kennis
gebruik wind
maken met elkaar en
handig!” op de vliege
actie-ervaringen
rs in de lucht te
uitwisselen. Jip (11) van
bewonderen. Ook org
aniseerde het
Greenteam Jaz vertel
Watermuseum een wo
t:
rkshop proefjes
‘We hebben gezellig
doen en mochten de
Greenteamers
gekletst met andere
zelf op ontdekking in
het museum.
Greenteams en
Shelone (11) van Gre
enteam Minimaxi
nieuwe actie-ideevond het dan ook ‘ee
n heel leerën opgedaan voor
zame dag’. Maar beha
lve leerzaam
thuis! Zo willen we
was de dag ook nog
eens enorm
nu onze buurt gaan
leuk, zegt Palden (9)
van Greenteam
opruimen.’

Aan het einde van de
dagwilden de Greenteams
nog een oproep doen aan
energiebedrijf E.ON. Op
een groot bord plakten
ze kaarten in de vorm van

een tekst. ‘E.ON, geen kolen, kies schoon!’, stond er
te lezen. De Greenteams
gingen met een milieuvriendelijk klimaatspel en
een tas weer naar huis.

Chat

Greenpeace Kids ontvangen?

Heb je tips, wil je vertellen over
je Greenteam-actie of heb je een andere
vraag? Chat dan op woensdagmiddag
tussen 15:00-16:00 uur met Michelle van
Greenpeace. Voeg greenteams@live.nl toe
aan je msn en stuur ons een berichtje.

Wil je ook 4 x per jaar gratis Greenpeace
Kids onvangen? Richt dan een Greenteam op
of vraag je ouders om Greenpeace-donateur
te worden. Bel 0800 422 33 44, of mail
naar kids@greenpeace.nl.

Hopelijk met het hoofd
vol nieuwe ideeën om er
weer een jaar tegenaan
te gaan en het milieu
een handje te helpen.
Tot volgend jaar!

Medewerkers: Michelle Ancher, Rita Borghardt, Gerda Horneman, Alex Struyker Boudier, Annemiek Verbeek,
Menno Vonk en Kirsten Zimmerman. Vormgeving: SterkSpul, Almere. Foto’s omslag: GP/Davidson
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem. Greenpeace Kids is gedrukt op 100% gerecycled, chloorvrij gebleekt papier
met inkt op plantaardige basis. Met dank aan: het Nederlands Watermuseum, Uitgeverij De Geus, Greenpeace Webshop
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