
 

 
 

Thema 3 

Afval, een afdruk van jezelf 
 

 

Deze afbeelding van fotograaf Chris Jordan bestaat uit 

106.000 blikjes: het aantal dat in de VS elke 30 seconden 
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‘Verbeter de wereld, begin bij uzelf’. Zo luidt een oude spreuk 

boven de haard. Misschien een beetje melig, maar meer dan 

ooit brandend actueel. Wetenschappers voorspellen namelijk 

de meest akelige dingen over de toekomst van onze planeet. Ze 

hebben overschot van gelijk, maar wat kunnen jullie er als jon-

gelui aan doen? Meer dan je denkt. En in je eigen voordeel, 

want om een goed leven te leiden, nu en later, is het nodig om 

de wereld hier en daar te verbeteren. Op jullie eigen manier. 

Samen met DO1. 

 

... en ik zal je zeggen wie je bent2. 

Welk soort afval is jullie specialiteit? 

Verpakkingen van frisdrank, junkfood 

en cosmetica, cd’s en dvd’s, peuken, 

gsm’s, computers, notities, cursusbla-

den? En waar komt het terecht? Op 

straat, op de festivalweide, in de 

PMD-zak, in de restcontainer op 

school of thuis, op het recyclagepark, 

in de papiermand? 

Het duurt 2 jaar vooraleer een sigaret-

tenpeuk ver-‘teer’-t. Een PET-fles ver-

gaat pas na 10 jaar. Kauwgom doet er zo’n 20 tot 25 jaar over. En drankblikjes roesten pas 

weg na 50 jaar. Behalve voedsel, hout en papier hebben de meeste dingen erg veel tijd no-

dig om vanzelf af te breken. Bovendien vervuilen de meeste chemische stoffen na hun af-

braak de bodem.  

 

 

 
1 DO is de afkorting van ‘duurzame ontwikkeling’. 
2 Naar een citaat van de 18de-eeuwse Frans gastronoom en auteur J. A. Brillat-Savarin,: 
“Zeg me wat je eet en ik zal je zeggen wie je bent.” 

Afval, een afdruk van jezelf 

 
Leer DO beter kennen! Down-

load en lees het document 
‘De 3 kapstokken van DO’. 

Zeg me wat je weggooit ... 
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Gelukkig kunnen we verpakkingen zoals 

PET-flessen, drankblikjes en het karton van 

brikken recycleren. Dat gebeurt in België 

op grote schaal. We zijn zelfs Europees 

kampioen in sorteren! Op die manier krij-

gen bijvoorbeeld PET-flessen een nieuw 

leven als fleece trui of fleece sjaal. En het 

metaal van blikjes kan gebruikt worden 

voor het produceren van fietsen (je zou 

hier dus kunnen spreken van 

re(bi)cycleren). 

 

 

 

Weggegooide spullen en verpakkingen die niet her-

gebruikt of gerecycleerd worden, zijn een aanslag op 

onze voorraad grondstoffen waarmee we nuttige en 

leuke dingen kunnen maken. Zoals de plasticfolie of 

de aluminiumfolie waarin jouw boterhammen ver-

pakt zitten. Alles wat via de restcontainer of via de 

grofvuilcontainer wordt verbrand, maakt dat we in 

de toekomst over minder grondstoffen beschikken. 

Recycleren helpt wel, maar kan de grondstoffen niet 

altijd voor de volle honderd procent recupereren. 

Plastic kan momenteel alleen maar ‘gedowncycled’ 

worden. En papierpulp voor gerecycleerd papier 

heeft nog steeds een kleine hoeveelheid verse hout-

vezels nodig.  

Grondstoffen 

We zijn rijk. De planeet biedt ons namelijk 

natuurlijke rijkdommen in de vorm van 

grondstoffen en hulpbronnen. Daar kunnen 

we dingen mee fabriceren of energie mee 

produceren. Zoals aardolie, ijzererts of zand. 

Hout is ook een grondstof. Net zoals katoen 

of vlas waar jouw T-shirt of broek van ge-

maakt is. 

Er zijn twee soorten grondstoffen. De niet-

hernieuwbare grondstoffen kunnen niet 

worden aangevuld. Die zijn we dus met z’n 

allen aan het opmaken. Denk bijvoorbeeld 

aan aardolie of aardgas. Hout is dan weer 

een hernieuwbare grondstof. Tenminste, als 

we erop letten om voldoende bomen aan te 

planten en te laten groeien. 

Hergebruik van oude boeken: een tafel! 

We zijn rijk! 
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Afval draait niet alleen om de afvalberg, maar ook om de manier 

waarop we dingen gebruiken, verbruiken of consumeren. Afval 

laat een enorme afdruk achter op de planeet: door haar afval-

berg, de verspilling van grondstoffen, door het milieu te belasten 

bij verbranden of storten, door afval dat ontstaat bij de productie 

van dingen. 

Wie echt afvalarm wil worden, stelt daarom ook zijn of haar con-

sumptiegedrag in vraag en consumindert3! 

Benieuwd hoe je dat kunt doen? 

EVA4 kan je erbij helpen!  

 

 

Een laatste argument om afval te 

minderen in je leven, gaat jouw portemonnee aan. Dingen die 

je in de winkel in grotere verpakkingen koopt, zijn goedkoper 

dan wanneer ze individueel in kleinere verpakkingen zitten. Wij 

consumenten betalen namelijk voor de verpakking van alles 

wat we kopen! Bovendien moeten we nog eens achteraf, als 

die verpakkingen in de vuilnisbak terechtkomen, betalen. Voor 

elke volle container moeten we als vervuiler5 geld neertellen. 

Wie weinig afval maakt, geeft minder uit aan afvalverwerking. 

Voorlopig is het budget van jouw ouders of de school nog de 

dupe van jouw afval. Hoewel … wat zij uitsparen, komt ook jou 

ten goede. 

 

 
3 Hedendaagse term voor ‘minder consumeren’. 
4 EVA = afkorting van Ecologische Voetafdruk. 
5 Zie hierover thema 7: ‘Afval beheren op een ladder’.  

Weten wie of wat EVA is? Download en lees het document ‘Hoe zit het met EVA?’ 

Downcycling 

Betekent dat het materiaal dat door recyclage wordt verkregen niet meer de zuiverheid van 

het oorspronkelijke materiaal heeft. Uit PET-flessen bijvoorbeeld kunnen makkelijk donsde-

kens worden gemaakt. Maar met de huidige inzamelings- en recyclagetechnieken kunnen 

PET-flessen niet zomaar tot nieuwe PET-flessen worden omgesmolten. En afgedankte dons-

dekens kunnen voorlopig nog niet efficiënt worden omgesmolten tot nieuwe gebruiksvoor-

werpen. 
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Nick en Elisa doen aan atletiek. Tijdens en na de training drinken ze meestal een liter water. 

Bij het sportveld staat een automaat met plastic flesjes water van 33 cl voor € 1,00. Dat is 

makkelijk, doch duur. Maar in de winkel kunnen ze water kopen in verschillende verpakkin-

gen: 

• een plastic flesje van 33 cl met sportdop kost dan € 0,36. 

• een plastic fles van 0,5 liter kost € 0,37. 

• een plastic literfles kost € 0,56. 

• voor een glazen literfles betaal je € 0,42. 

Betaalbaar argument 
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Nick en Elisa overwogen jammer genoeg niet alle opties. Als ze op de 

training één of twee eigen drinkbussen met een liter water uit de kraan 

zouden meebrengen, zou hen dat amper € 0,002 per liter kosten. Op een 

jaar tijd zouden ze dan slechts € 0,2 betalen! Of € 1,2 voor een periode 

van zes jaar. Dat is wat Nick zowat uitgeeft op één training!  

Elisa zou zo op zes jaar tijd € 348 kunnen uitsparen en Nick zelfs € 672. 

Elisa’s voorverpakte watervoorraad is namelijk 280 maal duurder dan 

leidingwater. En Nick’s watervoorraad 540 maal duurder. 

Een argeloze automaatgebruiker geeft op zes jaar tijd zelfs € 1.870 meer 

uit dan nodig: 1.500 keer de prijs van leidingwater! 

Ach, misschien drink jij liever enkele blikjes cola tijdens het sporten? Die 

rekening zullen we maar beter niet maken zeker? 
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Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA organiseert elk jaar een zwerfvuilactie 

voor secundaire scholen. Meer info: https://www.ilva.be  

 

Een dergelijke actie moet de leerlingen bewust maken dat afval thuishoort in de vuilbak en 

dat het opruimen ervan geen makkelijke maar complexe taak is. Met het initiatief kunnen 

de leerlingen ook ‘scoren’ bij buurtbewoners, ouders en het ruimere publiek. Als leerlingen 

het goede voorbeeld geven, zal dat de buurt aanzetten om dit goede voorbeeld te volgen. 

Dergelijke acties sensibiliseren tegelijk leerlingen en publiek. Maar, de zwerfvuilactie is in 

de eerste plaats bedoeld als bewustmaking van de leerlingen zelf. Afval en zwerfvuil zijn 

ernstige maatschappelijke problemen. Iedereen zal in de toekomst zijn steentje moeten 

bijdragen om afval te voorkomen, te sorteren en te hergebruiken. 

 

Deze actie is bovendien de start voor de deelnemende scholen om actief te blijven rond het 

thema 'afval'. In de eerste plaats door op school goed te sorteren en aan afvalpreventie te 

doen. Om scholen daarbij te helpen, biedt ILvA dit lespakket aan waarmee leerkrachten de 

vakoverschrijdende eindtermen kunnen realiseren. Bedoeling is om te werken rond afval-

thema’s waarbij zowel wiskunde, wetenschappen, techniek, talen, cultuur als gods-

dienst/zedenleer aan bod komen. Dergelijke vakoverschrijdende projecten krijgen meer en 

meer aandacht bij de eindtermen. Een mooie kans dus voor de school! 

 

 

 

 

 

 

Bedoeling 

Zwerfvuilactie op school 

Start 

https://www.ilva.be/
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Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor milieu (zoals ILvA) organiseren geregeld 

wel eens een zwerfvuilactie met lagere of secundaire scholen. Op die manier kom je als 

leerling midden in de zwerfvuilproblemen terecht. En dat blijkt absoluut te werken. De 

meeste deelnemers ontdekken zowat zwerfvuil betekent en hoe groot hun rondzwervende 

afdruk is. 

 

Verzamel persteksten die verschenen zijn rond zwerfvuilacties met scholen. Herschrijf deze 

persteksten tot een flitsende aankondiging met een boeiende perstekst voor een zogezeg-

de volgende zwerfvuilactie. Ontwerp ook een affiche. Mét meeslepende slogan. Als er in de 

toekomst bij jullie op school een zwerfvuilactie doorgaat, zijn jullie voorbereid om de actie 

en de school op een professionele manier in de kijker te zetten. 

Of misschien kunnen jullie met een folder of een affiche de buurt wakker schudden en de 

bewoners optrommelen om deel te nemen aan een zwerfvuilactie. (Zie ook activiteit voor 

de 3de graad.)

Hou je troep van de stoep 
 Activiteit - 1ste graad 

Creatieve vakken, Nederlands, godsdienst/zedenleer 

Opdracht 



8 

 

 

Velen onder jullie zijn ongetwijfeld al naar een muziekfestival geweest. Met of zonder tent-

je. Herinner je je nog wat je hebt gedaan met de lege flesjes, dopjes, blikjes, kartonnen 

bordjes, plastic bekers, sigarettenpeuken, servetjes, plastic zakken, broodjesfolie, elastiek-

jes, snoeppapiertjes, etensresten …? Je was erbij en je keek ernaar. 

Dit is een opdracht voor een klas verdeeld in groepjes. 

 

• Spreek in de klas samen af rond welke festivals jullie willen werken om oplossingen 

te zoeken voor de afvalproblematiek. 

• Ga naar de site van een festival (bijvoorbeeld www.rockwerchter.be 

of www.dourfestival.be) en zoek informatie over hun engagement ten opzichte van mi-

lieu, duurzame ontwikkeling en/of ecologische voetafdruk met betrekking tot afval en 

zwerfvuil op het festival. De meeste sites bieden info over hun beleid hieromtrent. Vaak 

worden er feiten en cijfers gegeven. 

• Verwerk deze info, feiten en cijfers tot een gestructureerd geheel, zodat je de gege-

vens en de informatie van de verschillende festivals kunt vergelijken. Hier kan de leer-

kracht een voorstel doen of meehelpen om een structuur uit te werken.  

• Vervolgens doen jullie een poging om contact op te nemen met de organisator van 

het festival dat jullie hebben gekozen. Let wel, dat loopt niet altijd van een leien dakje. 

Sommige organisaties zijn niet happig om concrete informatie en cijfers bloot te geven. 

De groepjes kunnen goed voorbereid telefoneren en naar de verantwoordelijke voor dit 

thema vragen. Of ze kunnen een goed geschreven mailtje sturen, waarin staat wat de 

bedoeling is en wat je graag te weten wil komen. Leg er vooral de nadruk op dat zowel 

de organisator als de festivalgangers samen verantwoordelijk zijn voor de ecologische 

voetafdruk van het festival. En dat dergelijke projecten de jongeren helpen die verant-

woordelijkheid op zich te nemen. 

  

 

 

Festival/fest-afval  

Activiteit - 3de graad  

Nederlands, wiskunde, godsdienst/zedenleer 

Opdracht 

http://www.rockwerchter.be/
http://www.dourfestival.be/
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Wat moet je proberen te weten komen over jouw 

favoriete festival? 

 

• Doet de organisatie gestructureerd aan afval-

preventie en afvalbeheer? 

• Proberen ze iets te doen aan de afvalstroom 

en de wegwerpcultuur? 

• Zijn de aangeboden eet- en drinkverpakkingen 

milieuvriendelijk of herbruikbaar? 

• Hoe pakken ze het zwerfvuilprobleem aan op 

de weide en backstage? 

• Vraag naar de hoeveelheden achtergelaten 

afval. 

• Met welke soorten afval hebben ze te maken? 

• Hoeveel kost de opkuis ervan? 

 

 

 

Zoek nu naar concrete manieren om ‘fest-afval’ drastisch te verminderen. Maak een afval-

stappenplan. 

• Zet de feiten en problemen op 

een rijtje. 

• Zoek per probleem naar een dras-

tische maar realistische oplossing. 

• Geef per probleem de verschillen-

de stappen om tot de oplossing te 

komen. 

• Maak een realistische inschatting 

van het effect van de oplossing. 

• Zoek voor het plan een naam. 

• Bezorg het aan de betrokken fes-

tivalorganisatie. Met patent van de 

klas en de school uiteraard. Misschien 

kan het stappenplan de organisatoren 

inspireren? Je kunt hen eventueel ook 

vragen het afval-stappenplan te eva-

lueren. 
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Als leerling, jongere en zelfs als school sta je midden in het leven. Waar je woont, naar 

school loopt, gaat sporten en later zult werken, overal maak je deel uit van een gemeen-

schap. Het is dus van belang te weten wat de mensen die je omgeven bezighoudt. Het is de 

moeite te ontdekken wat zij vinden van afvalkwesties zoals zwerfvuil, afvalbergen, grond-

stoffen of vervuiling. Weten ze wat er gaande is? Raakt het hen? Welk oplossingen stellen 

ze voor? Stap met vuile voeten door het leven met deze reportage. 

 

• Maak een enquête voor de buurtbe-

woners over hun gedrag met betrek-

king tot huisvuil en afval in het alge-

meen. Ondervraag hen over hun hou-

ding tegenover zwerfvuil, sluikstorten, 

hun toekomstvisie over, van, voor afval, 

bezorgdheid omtrent milieu en zo 

meer. 

• Interview enkele bewoners van wie 

het afval- en consumptiegedrag sterk 

uiteenloopt. 

• De interviews kunnen als video- of 

radioreportage worden gebracht, met 

de resultaten van de enquête als anker. 

• Jullie kunnen daarna een meeting or-

ganiseren met de buurtbewoners om 

de reportage voor te stellen, over de 

resultaten te discussiëren en naar op-

lossingen te zoeken. 

 

Vuile reportage 

Activiteit - 3de graad  

Nederlands, godsdienst/zedenleer 

Opdracht 
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Zwerfvuil is vuil, lelijk, storend, vervuilend, ergerlijk, vervelend, kostelijk, vermoeiend, kin-

derachtig ... Ach, er valt zoveel over te zeggen. Maar er is weinig nodig om het zaakje op te 

lossen: niks op de grond gooien en alle afval in de juiste vuilbakken mikken. Dat is een 

must! Tenslotte betaalt iedereen mee aan het opruimen van zwerfvuil (in 2006 was dat 512 

euro per kilometer autoweg!) 

 

 

• Maak een videoclip die het gebruik van vuilnisbakken promoot (bijvoorbeeld: 

iemand die spectaculair met plastic flessen jongleert voor ze in de vuilnisbak te 

gooien, of jongeren die voetballen met een blikje tot het in de juiste bak be-

landt). 

• Verzin een hit, een evergreen of een smartlap over de afvalproblematiek, op de 

muziek van een hit. Bijvoorbeeld: 

• ‘Afval’ i.p.v. ‘Anne’ van Clouseau 

• ‘Rubbish’ i.p.v. ‘Ruby’ van de Kaiser Chiefs 

• ‘De Afvaltest’ i.p.v. ‘The Architect’ van dEUS 

 

Misschien zijn er wel leerlingen te vinden die bereid zijn jouw tekst effectief te zingen. 

Laat iedereen op school stemmen voor de beste song. De winnende song krijgt dan bij-

voorbeeld een bijbehorende videoclip, gemaakt en uitgewerkt door de klas. Lefgozers 

kunnen het lied of de videoclip opsturen naar een Bekende Vlaming/groep die er mis-

schien wel een eigen versie kan uit distilleren?

Wie heeft de X-factor? 

Activiteit - 2de graad  

Taalvakken, vakoverschrijdend 

Opdracht 
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Er bestaan verschillende federale, gewestelijke, provinciale, intergemeentelijke en gemeen-

telijke instanties die zich ontfermen over ons afval. Hierdoor kunnen structuren, methoden 

en regels verschillen. Gaat het er qua afval hetzelfde aan toe in het Vlaams, Brussels of 

Waals gewest? Hoe zit het in feite in Wallonië met de huisvuilophaling? Hoe zit het daar 

met sorteren, hoeveelheden, recyclageparken enzovoort? 

 

 

• Surf eens naar de site van een 

Franstalige gemeente en ontdek 

hoe jouw Franstalige landgenoten 

afval aanpakken. Maak een kort 

maar informatief verslag over je 

bevindingen. 

• Of surf naar de Franstalige site van Fost Plus en vertaal een item over afval. Zo breng je 

niet de afvalberg maar je woordenschat naar een hoger niveau. 

• Omgekeerd kan ook. Toeristen mogen wel eens een motiverende folder of flyer krijgen 

over hoe ze met afval horen om te gaan op toeristische plekken in Vlaanderen.  Onder-

zoek hoe het hoort en maak een flyer. Later kun je die op een toeristische trekpleister 

uitdelen.  

• En waarom niet eens een songtekst over ecologie, klimaatverandering, vervuiling of 

afval van een Engelstalige of Franstalige popzanger vertalen en in een Nederlandse 

songtekst omzetten? 

 Bijvoorbeeld: Jack Johnson zingt over de R’s voor het aanpakken van het afvalproble-

men: reduce, reuse, recycle (afval minderen, dingen hergebruiken, recycleren). (Tik in 

de zoekfunctie van de site: Jack Johnson The 3 R's.) 

 

www.afval&déchet.be 

Activiteit - 2de graad 

Taalvakken 

Opdracht 

http://www.afval/
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Jack Johnson: The 3 R's 

 

Three it's a magic number 

Yes it is, it's a magic number 

Because two times three is six 

And three times six is eighteen 

And the eighteenth letter in the alphabet is R 

We've got three R's we're going to talk about today 

We've got to learn to 

Reduce, Reuse, Recycle 

Reduce, Reuse, Recycle 

Reduce, Reuse, Recycle 

Reduce, Reuse, Recycle 

If you're going to the market to buy some juice 

You've got to bring your own bags and you learn to reduce your waste 

And if your brother or your sister's got some cool clothes 

You could try them on before you buy some more of those 

Reuse, we've got to learn to reuse 

And if the first two R's don't work out 

And if you've got to make some trash 

Don't throw it out 

Recycle, we've got to learn to recycle, 

We've got to learn to 

Reduce, Reuse, Recycle 

Reduce, Reuse, Recycle 

Reduce, Reuse, Recycle 

Reduce, Reuse, Recycle 

Because three it's a magic number 

Yes it is, it's a magic number 

3, 3, 3 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, and 

3, it's a magic number
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Alles wat je koopt, komt op een dag op de afvalberg terecht. Maar het ene ding veel sneller 

dan het andere. En het ene ding kan worden gerecycleerd of hergebruikt en het andere 

niet. Bijna alles wat je koopt, is verpakt. Maar het ene is veel zuiniger en milieuvriendelijker 

verpakt dan het andere. Dus hebben we als consument heel vaak de keuze tussen beter en 

slechter. Maar doordacht en goed overwogen kiezen, leren we niet op een dag of wat. Vaak 

kopen we intuïtief en laten we ons verleiden door reclame en de verpakking. Dus oefenen 

is de opdracht. 

 

• De leerlingen maken in de klas samen een lijst van hun favoriete, meest populaire of 

meest voorkomende aankopen. 

• Met deze lijst gaat de klas naar de supermarkt. Zoek voor de dingen op de lijst de meest 

afvalarme en minst vervuilende optie. 

Slimme koopjes 

Activiteit - 1ste graad 

Godsdienst/zedenleer, wiskunde 

Opdracht 
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Je zou kunnen zeggen dat DO zijn 

succes in het leven aan drie kap-

stokken te danken heeft. DO kijkt 

goed uit waar die zijn geld aan 

uitgeeft, hij komt onvoorwaarde-

lijk op voor zijn medemensen en 

hij is een natuurliefhebber die 

plant en dier naar waarde weet te 

schatten. Als DO een mens was 

tenminste. Maar dat is die niet. 

DO is wel de afkorting van ‘duur-

zame ontwikkeling’. Wat betekent 

dat het beter is keuzes te maken 

die waardevol en positief zijn 

voor: 

• zoveel mogelijk mensen, nu en in de toekomst1 (people) 

• het milieu en de natuur, nu en in de toekomst (planet) 

• de welvaart en onze portemonnee, nu en in de toekomst (prosperity) 

 

Duurzame ontwikkeling draait dus rond drie P's: people (de samenleving), planet (natuur) 

en prosperity (welvaart). Als we willen dat ontwikkelingen duurzaam zijn, moeten we pro-

beren deze drie P's2 in harmonie met elkaar te brengen. Dat is best wel moeilijk. Welke 

keuzes zijn goed voor alledrie de P’s? Hoe weten we of onze manier van leven echt duur-

zaam is? Hoe kunnen we iedereen een gezond en goed leven garanderen zonder de toe-

komstige planeet in gevaar te brengen? 

 
1 Nu en in de toekomst! Omdat ook onze toekomstige behoeftes, de behoeftes van toekom-

stige generaties en de toekomst van de planeet voor ons belangrijk zijn. 
2 De drie P’s worden vaak ook de drie pijlers van duurzame ontwikkeling genoemd. 

Uit de brochure ‘Educatie voor duurzame ontwikkeling’. 
 

De drie kapstokken van DO 

Kapstokken? 

Triple P 
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Soms zijn duurzame keuzes evident: windmolens en zonnepanelen zijn duidelijk duurzamer 

om energie op te wekken dan stookolie of kernenergie. Zo ook hout met een label van PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification) of FSC (Forest Stewardship Coun-

cil). Maar niet alle keuzes zijn duidelijk. Is het gebruiken van zakjes uit maïszetmeel wel een 

duurzame oplossing? Kunnen we akkers niet beter reserveren voor voedsel? En hoe zit het 

met de productie van de spaarlamp? 

 

Soms is het koffiedik kijken en is wetenschappelijk onderzoek nodig. Intussen proberen we 

de drie P’s te respecteren en de toekomst mee te tellen in onze beslissingen. Hoe meer hoe 

beter. Zoals het ‘cradle to cradle’-principe, een radicale duurzame kijk op de wereld (zie 

thema 6). Hoe dan ook, kiezen voor DO is een uitdaging … en gewoonweg een must voor de 

mensheid.  

 

 

Makkelijk 

Ook fietsen is makkelijk en beter 
voor de gezondheid en het milieu! 
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EVA heeft enorme voeten. Dat bewijst haar voetafdruk. Als van een reus. Ooit ergens 

waargenomen? Tuurlijk niet. Wie gelooft nu nog in sprookjes? EVA is geen reuzin, maar de 

afkorting van ‘Ecologische Voetafdruk’. Dat is de hoeveelheid oppervlakte op aarde die een 

persoon, een stad of een land nodig heeft om te overleven en een bepaalde levensstijl vol 

te houden. 

 

Het begrip ‘Ecologische Voetafrduk’ werd uitgevonden door twee Canadese 

wetenschappers. Ze wilden weten hoeveel landoppervlakte we in feite nodig hebben voor 

de dingen die we doen en maken en voor alle afval dat we moeten verwerken of dumpen. 

Zo konden ze niet alleen meten hoe het staat met ons respect voor het milieu, maar ook of 

onze impact op het milieu sociaal wel rechtvaardig is. 

We leven, we consumeren en we produceren afval. We palmen land in om te wonen, om 

wegen aan te leggen, voor hout en energie, voor groenten en vlees, voor fabrieken en om 

afval kwijt te geraken. Als we die totale hoeveelheid land zouden omzetten in een 

voetafdruk, dan heeft een Amerikaan gemiddeld een voetafdruk van meer dan 9 hectare en 

een Indiër er een van 0,8 hectare. Die van een Belg is 6,7 hectare - dat zijn 13 voetbalvelden 

- groot. 

 

Als iedereen zou leven als wij, dan hadden we meer dan 3 aardbollen nodig! We leven op te 

grote voet! Er zijn grenzen aan het gebruik van de aarde. En daar moeten de allerarmsten 

niet voor opdraaien. 

Hoe groot is jouw voetafdruk? Wat eet en drink je, hoeveel kleren heb je en waarvan zijn ze 

gemaakt? Hoe ga je naar school? Koop je vaak elektronica en gadgets? Verspil je makkelijk 

papier (denk maar aan de bomen die daarvoor gekapt worden)? 

Hoe zit het met EVA? 

De Canadese EVA 

De aarde x3 

Vuile voeten 
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Ook het transporteren van alles wat je gebruikt, neemt plaats in: door wegen, 

vervoermiddelen en energie. Zelfs het verbruiken van energie kost plaats op aarde. Een 

wagen die brandstof verbruikt, stoot CO2 uit. 

Om die uitstoot te verwerken is een 

bepaalde oppervlakte aan bos nodig die het 

koolstofdioxide kan omzetten in 

zuurstof. 

En we mogen ook onze 

afvalberg niet vergeten! Bij 

alles wat we doen of maken 

produceren we (voorlopig 

toch nog) afval.  

 

 

Op de Milieutop van de Verenigde Naties in 1992 in Rio de Janeiro en op de 

daaropvolgende Top over Duurzame Ontwikkeling in 2002 in Johannesburg werd duidelijk 

dat de kloof tussen arme en rijke landen groeit. De geïndustrialiseerde landen verbruiken te 

veel grondstoffen uit het Zuiden. Hierdoor 

wordt de ontwikkeling van het Zuiden 

belemmerd. 

Voor jouw toekomst, de planeet en voor 

alle mensen op de planeet is jouw EVA van 

belang. Meet hem en maak hem kleiner. 

Een maatje kleiner? 



 

 

 

Thema 4 

Afval in de wereld 
 
 

 
Elk jaar ruimen 150 Egyptenaren het zwerfvuil van 80.000 toeristen op in de 
west- Egyptische woestijn. Op afhaalpunten wordt het zwerfvuil verzameld.
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De afvalberg neemt immense proporties aan. Hoe groot hij precies is, zullen we nooit we-

ten. Maar grasduinen in artikels of nieuws op internet maakt snel duidelijk dat afval een 

gigantisch probleem is. Overal op onze planeet, zowel te land als ter zee. 

In 1997 kwam zeiler Charles Moore op de Stille Oceaan 

midden in een hallucinant grote ‘vlek’ met plastic afval 

terecht. Het duurde dagen voor hij door de brij heen 

was gezeild. En het ergste is dat er twéé zulke vlekken 

bestaan! Verontrustend, als je beseft dat plastic zowat 

100 jaar kan meegaan, terwijl er elke dag nog plastic bij 

komt drijven. Zwerfvuil dat via beken, rivieren en stran-

den overal ter wereld (dus ook bij ons!) in zeeën en 

oceanen terechtkomt, reist via oceaanstromingen naar 

de Noord-Pacifische vuilnisbelt (of North Pacific Gyre, 

zo werd de vlek gedoopt). Door zonlicht, zout en de 

wrijving met het water breekt het 

oude plastic er beetje bij beetje af 

tot minuscule stukjes. Vissen, vo-

gels, schildpadden en andere zee-

dieren raken vergiftigd. Ze eten het 

als zogezegde prooi en krijgen het 

ook gewoon naar binnen met het 

zeewater. Greenpeace berekende 

dat er jaarlijks meer dan een mil-

joen zeevogels aan doodgaan, plus 

honderdduizenden zeezoogdieren 

en zeeschildpadden. Natuurlijk 

staan ook wij in de vuurlinie. Via de 

voedselketen en de watercyclus. 

Het is gewoon een kwestie van tijd. 

Intussen roepen verschillende overheden ter wereld op om al het zwerfvuil op straat, aan 

het strand of waar dan ook, op te rapen en in de vuilnisbak te gooien, bij ons is dat Mooi-

makers. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zodat al dat zwerfvuil tijdens re-

gen- of stormweer niet in het water terechtkomt. 

Afval in de wereld 

Plastic soep 

Op de foto toont Charles Moore een 

bokaal met ‘Plastic Brij’. Intussen weet 

men dat één zo’n plastic vlek 307 keer 

de oppervlakte van België meet en tot 

10 meter diep onder water hangt. 

Beide vlekken bevatten 100 miljoen 

ton plastic afval. Dat zijn 1 miljoen 

stukjes per vierkante kilometer. 
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Bij ons wordt huishoudelijk afval netjes verbrand in speciaal daarvoor uitgeruste verbran-

dingsinstallaties. En op stortplaatsen mag sinds 1998 geen huishoudelijk afval meer worden 

gedumpt. Maar in en rondom miljoenensteden van armere landen weet men met huishou-

delijk afval geen blijf. Arme boeren of werklozen die naar deze steden trekken op zoek naar 

geluk en werk, komen vaak uit wanhoop op de vuilnisbelten ervan terecht om er te wonen 

en te leven. Daar hergebruiken of verkopen ze afval en vinden ze restjes weggegooid voed-

sel om te overleven. Hun werkdag bestaat uit snuisteren in vers aangevoerde afvalhopen 

op zoek naar zoveel mogelijk recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. Dat verkopen ze dan 

aan ‘recyclagebedrijfjes’ die rondom de stortplaats gevestigd zijn. Je ziet er volwassenen en 

kinderen, zelfs kleuters, met plastic zakken of afgedankte emmers rondzeulen tussen smeu-

lende hoopjes, drassige putten en stinkende bergen. Je kunt je wel voorstellen hoeveel risi-

co deze mensen lopen om ziek te worden of kwetsuren op te lopen. In schamele kleren en 

schoeisel scharrelen ze dag in dag uit op smeulende afvalhopen waarin glasscherven, 

scherpe metalen voorwerpen en zelfs injectienaalden op de loer liggen. Deze mensen heb-

ben natuurlijk geen ziekteverzekering en zijn dus een vogel voor de kat. Het dagelijkse le-

ven van het meisje op de foto is schrijnend. Vanuit ons luxeleventje nauwelijks voor te stel-

len. Wetgeving, sociale rechten en maatschappelijke opvangnetten in België zorgen ervoor 

dat we niet op stortplaatsen hoeven te leven en dat kinderen naar school kunnen. Maar 

wereldwijd is het voor onfortuinlijke kinderen en volwassenen een bikkelharde realiteit. 

 

Foto vanop de Facebookpagina chaning lives in cambodja. Deze organisatie doet een 

oproep om kinderen die leven op een vuilnisbelt te sponsoren, zodat ze naar school kunnen 

om een beter leven op te bouwen. 

 

Huren met zicht op stort 
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Blog van een reiziger – 2008 
Een week geleden bezocht ik Stung Meanchey, een van de grootste vuilnisbelten van 

Phnom Penh. Ik werd die dag vergezeld door Morsi, een Deense journalist. We hebben van 

tevoren voorbereidingen getroffen. We werden voorzien van mondkapjes, goede schoenen 

en we hebben oude kleren aangedaan – wat achteraf een goed idee bleek te zijn. Na aan-

komst interviewden we een paar mensen die op deze plek werken en leven. Op de vuilnis-

belt zijn ze vooral bezig met het verzamelen van flessen, plastic, blikjes, oude fietsen, kle-

ding enzovoort. Wat ook maar verkocht kan worden aan de poort van de vuilnisbelt, waar 

het recyclagebedrijf alles inzamelt.  

Ik ontmoet een moeder met drie jonge zoontjes, waarvan we er twee rondom het huis aan-

treffen. Tijdens het gesprek legt ze uit dat ze naar de stad getrokken is nadat haar man haar 

en haar kinderen in de steek liet. Het lukte haar niet om werk te vinden, waardoor ze geen 

andere keuze had dan naar deze plek te komen om afval te verzamelen en zo in ieder geval 

een dak boven het hoofd te kunnen betalen. 

Per dag schraapt de moeder 5.000 riel bij elkaar. Maar voor het krotje waarin ze woont, 

betaalt ze per maand 20.000 riel aan de landeigenaar van de afvalberg, terwijl het haar 

10.000 riel kost om haar huisje van elektriciteit te voorzien. Lees: om 1 simpele spaarlamp 

te kunnen laten branden - als de elektriciteit niet uitvalt! Als we haar naar haar dromen 

vragen, blijkt dat ze erg gelukkig zou zijn als ze haar kinderen naar school zou kunnen stu-

ren om hun een kans te geven op een beter leven. En wat willen de kinderen zelf? De oud-

ste - de 13-jarige Sot - wil graag leraar worden. Zijn jongere broertje Soy - 10 jaar - wil het 

liefst bij zijn moeder blijven om haar te helpen. 

Na nog wat gesprekken dwaal ik rond over de enorme, stinkende vlakte en begin ik me te 

realiseren dat dit dus zo'n plek is waar de kansen die mensen hebben echt minimaal zijn. 

Hier komen alleen mensen die nergens anders terecht kunnen, en de kans is groot dat ze 

hier blijven. Ik word opgeschrikt door een groot en agressief varken dat over de vuilnisbelt 

rondwaart. Dit beest is het kapitaal van de mensen die hier wonen; met de etensresten die 

ze weten te vinden, mesten ze het vet en verkopen het voor een zo goed mogelijke prijs. Ik 

kom blijkbaar te dichtbij en moet mezelf snel verplaatsen. Ik loop een moerassige plek in 

achter een paar krotten. Opeens zakt mijn voet tot aan mijn enkel in de sloot. Snel probeer 

ik mezelf los te trekken en meteen zak ik tot mijn middel in een diepe poel stinkend water: 

een open riool. Ik sta rechtop, met mijn camera in de ene hand en mijn aantekenboek in de 

ander, bang om verder weg te zakken en dus probeer ik niet te bewegen. Na een paar 

ogenblikken komt Morsi op me aflopen om me op de kant te trekken. Ik trotseer de stank 

die me omgeeft. We lopen rond, praten nog met een paar mensen, nemen een paar foto’s 

en beslissen dan om het voor die dag voor gezien te houden. Het is een hete dag, om me 

heen vliegen stukjes afvalberg langzaam in de fik. Met het draaien van de wind voel ik de 

giftige rook door mijn neusgaten naar binnen komen, en we besluiten om te gaan. Eenmaal 

thuis gooi ik mijn kleren weg. Waarschijnlijk liggen ze inmiddels weer op Stung Meanchey.  
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Kinderen aan het werk op de Stung Meanchey-vuilnisbelt in Cambodja (Phnom Penh): pho-

tostream van ʻeb78ʼ op www.flikr.com 

 

In de miljoenensteden van deze vuilnisbelten vragen de stadsbesturen zich elke dag weer af 

waar de afvalverwerkingsbedrijven naartoe moeten met de monsterberg afval uit de stad. 

Als je berekent dat bijvoorbeeld Buenos Aires 13 miljoen inwoners telt en dat elke inwoner 

per dag minstens 1 kilo afval maakt, is de som gauw gemaakt. De stortplaatsen raken over-

vol, liggen te dicht tegen de steden aan en nemen ontzettend veel nuttige ruimte in. De 

Europese grootsteden zijn relatief rijk en worden niet geconfronteerd met een haperend en 

mank afvalbeleid. Hun overheden kunnen investeren in een degelijk afvalplan. Ook bij ons 

hoef je je daarover geen zorgen te maken. Niet alleen telt ons landje minder inwoners dan 

de 20 grootste steden ter wereld, we kunnen ook prat gaan op een professioneel afvalbe-

heer. Zo mag huishoudelijk afval bij ons sinds 1998 niet meer op een stortplaats worden 

gedumpt. In de plaats daarvan wordt het opgestookt in verbrandingsinstallaties met rook-

gaszuivering en energierecuperatie1. 

 

 
 
 

 
1 Zie hiervoor thema 7: ‘Afval beheren op een ladder’ 

Vier miljoen, vierhonderdvijfenzestig-

duizend ton?! 
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Afval in Buenos Aires: de vuilnisbelt van González Catán 
Bron: Indymedia 26 maart 2007 
Waar moet het afval naartoe van een grootstad als Buenos Aires, waar 13 miljoen inwoners 

gemiddeld 1 kilo afval per dag produceren? De inwoners van González Catán weten het: 

“Niet langer in onze gemeente!” De directeur van CEAMSE, het publiek bedrijf dat belast is 

met de opslag van het afval van de hoofdstad, zit met de handen in het haar. “Wij willen 

wel verhuizen, maar we zullen eerst een nieuw terrein moeten vinden.”  

 

Gezien de ondraaglijke hitte op vrijdagochtend is de opkomst op het centrumplein van 

González Catán aanzienlijk. Het is niet de eerste keer dat de buurtbewoners demonstreren 

tegen de vuilnisbelt aan de rand van deze gemeente in Buenos Aires. Een ambulante brood-

jesverkoper wijst naar de bruinachtige heuvels in de verte: “Daar is het stort.”  

 

Van de 13.000 ton afval die CEAMSE elke dag krijgt, is 2.100 ton voor de vuilnisbelt van 

González Catán bestemd. De buurtbewoners eisen de onmiddellijke stopzetting van de ac-

tiviteiten. De megavuilnisbelt heeft een oppervlakte van 18 hectare en het afval wordt tot 

30 meter hoog gedumpt. Dit afval heeft de afgelopen twee jaar 230 levens gekost, beweren 

de buurtbewoners. De gemeente wordt geplaagd door kanker, leukemie, astma en huid-

aandoeningen. Er werd zelfs tuberculose vastgesteld. 

Ook dieren worden de dupe van de enorme berg afval die we veroorzaken. Sommige dier-

soorten laten zich verleiden door geuren en begrijpen niet dat een plastic zak met bijvoor-

beeld vlees- of fruitgeur niet om op te eten is. Nog andere dieren tafelen op de vuilnisbelt 

en staan bloot aan giftige gassen, bacteriën en bedorven voedsel. Maar al te vaak vervuilt 

afval het water dat de dieren drinken. En fabrieken die hun afval lozen in een naburige 

beek, bedreigen de flora en fauna. 

 

Olifanten dood door afval  
Bron: www.spitsnieuws.nl door R. Den Outer 
Meer dan 150 dieren zijn gestorven in het nationaal park Chobe in Botswana sinds er een 

vuilnisbelt is aangelegd. Ook vier olifanten kwamen om doordat ze afval hadden gegeten. 

Andere soorten, zoals hyena's, bavianen en vogels, lijden ernstig onder de berg vuil die pal 

langs een van de favoriete drinkroutes van de dieren ligt. De parkbeheerders van Chobe 

trokken maandag aan de alarmbel. Chobe ligt in een dichtbevolkt gebied en heeft daaron-

der altijd al te lijden gehad. Maar sinds de aanleg van de vuilnisbelt zijn de problemen uit 

de hand gelopen, aldus de parkwachters. De gemeenteraad plant ondertussen een tweede 

stort naast het eerste, omdat het huidige uit zijn voegen barst. “We hebben een serieus 

tekort aan land in Chobe. We leggen het tweede naast het eerste om zo weinig mogelijk 

Plastic op het menu 
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land te gebruiken'', aldus een woordvoerder.De gemeente hoopt geld te vinden om een 

hek rond het stort te plaatsen om de inkomsten van het toerisme veilig te stellen. In Chobe 

leeft een van de grootste olifantenpopulaties ter wereld. Veel toeristen brengen het park 

een bezoek in combinatie met een trip naar de Victoria-watervallen in buurland Zambia. 

 

 

 

e-Waste of vervuiling door afgedankte elektronische apparaten wordt wereldwijd een 

steeds groter probleem. Afgedankte computers horen daar helaas ook bij. In Westerse lan-

den worden de milieuregels wel steeds strenger, en dat is een goede zaak, maar hierdoor is 

storten of recycleren wel duurder geworden. Het demonteren van elektrotoestellen om 

onderdelen of grondstoffen te recupereren, kost arbeidsloon. Loon dat sommige bedrijven 

liever niet betalen. Dus verkopen ze hun e-waste aan goedkopere, armere of ontwikkelings-

landen. Dikke pech voor de arbeiders en inwoners daar. De werkgelegenheid stijgt wel, 

maar hele gebieden en grote groepen mensen staan er wel bloot aan chemische vervuiling 

in de lucht, de grond en het drinkwater. Waardoor het risico op ziektes en op kinderen met 

geboorteafwijkingen aanzienlijk toeneemt. 

 

Op wereldniveau legt de Conventie van Bazel (in 1989 wereldwijd door 170 landen onder-

tekend) illegale transporten aan banden. Toch slagen vuilnismaffiosi er geregeld in om zo-

wel in de rijkere als in de armere landen wetten te omzeilen. En zo halen ontwikkelingslan-

den bewust of onbewust toch gevaarlijk afval over de vloer. Gelukkig doet Europa er alles 

Elektronica over datum 
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aan om dat te vermijden. Het exporteren van e-

waste naar ontwikkelingslanden wordt name-

lijk gecontroleerd door een strenge wetgeving 

(nl. de EVOA-verordening, gebaseerd op de 

Conventie van Bazel, die sinds 1992 in werking 

trad). Uitvoer van afgedankte elektrische appa-

raten moet een officiële goedkeuring krijgen in 

het land van vertrek. In het land van bestem-

ming moet dan bevestigd worden dat het afval 

in goede handen is terechtgekomen en correct 

wordt gerecycleerd. Ook exporteren voor her-

gebruik mag wel als het land van bestemming 

daar toestemming voor geeft. 

 

In Vlaanderen regelt Recupel het verwerken en recycleren van e-waste. Wie kent de recu-

pel-bijdrage niet die je betaalt als je een smartphone, een PlayStation of een computer gaat 

kopen? Dankzij de Recupel-bijdrage, die zowel de fabrikant als de koper van een elektrisch 

toestel betalen, kan het toestel later als je het afdankt correct worden gerecycleerd door 

goed gecontroleerde bedrijven. Onze Vlaamse afvalwetgeving is immers heel streng. Afval-

stoffenmaatschappij OVAM levert geen vergunningen af om afgedankt elektronisch afval 

naar het buitenland of ontwikkelingslanden te sturen. Jammer genoeg kan de overheid het 

afvaltransport uit andere Europese landen via de Antwerpse haven niet voor honderd pro-

cent controleren. 

 

Westen dumpt giftig e-waste in Ghana 
Bron: Knack van 5 augustus 2008 
Steeds vaker komen afgedankte elektronische apparaten uit Westerse landen terecht op 

schrootmarkten in ontwikkelingslanden. Dat illegaal dumpen leidt in Ghana tot zware mili-

euvervuiling, zo stelt de milieuvereniging Greenpeace op basis van eigen bodemonderzoek 

in het Afrikaanse land. In de stalen die Greenpeace nam, werden verschillende giftige stof-

fen zoals lood, ftalaat en dioxines vastgesteld. Volgens Greenpeace kunnen die giftige stof-

fen onder meer schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de voortplantingsorganen bij kin-

deren, alsook voor de hersenontwikkeling en voor het zenuwstelsel.  

 

De organisatie kaartte eerder al problemen met elektronisch afval aan in China, India en 

Nigeria. Een groot deel van deze 'e-waste' is afkomstig uit West-Europa. Greenpeace noemt 

onder meer Duitsland, Zwitserland en Nederland. De export van afgedankt elektronisch 

materiaal is illegaal, maar vaak worden de spullen toch verscheept als tweedehands-

goederen. Greenpeace dringt er bij de elektronicagiganten op aan de giftige stoffen uit hun 

toestellen te weren en om te werken aan wereldwijde recyclagesystemen. Alleen zo kan 

het probleem van de groeiende stroom aan e-waste aangepakt worden.  
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In Agbogbloshie worden elke dag de niet-recupereerbare onderdelen van e-waste verbrand, 
meestal door kinderen. Foto door Greenpeace 
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De achterkant van ons elektronisch comfort 
Bron: De standaard van 7 februari 2009 
… Voor buitenstaanders is dit een regelrecht stort, een plaats waar onze afgedankte elek-

tronica de Afrikaanse kinderlichaampjes om zeep helpt (in Ghana, Agbogbloshie2). De plek 

ligt vol elektronica-afval, en hier en daar stijgen rookpluimen op, van kinderen die kabels 

verbranden om het koper eruit te halen. Andere kinderen kloppen met stenen de beeld-

schermen stuk. Nog anderen, geen tien jaar oud, grabbelen in de olie uit enkele autowrak-

ken, op zoek naar restjes metaal om te verkopen. … 

 

… Vooral kinderen en jongeren halen die materialen uit de apparaten. Zij brengen hun buit 

naar een van de weegschalen op het terrein. Elke weegschaal wordt beheerd door een 'bu-

sinessman', die het materiaal op zijn beurt verkoopt. Aan de kinderen betaalt hij voor een 

kilogram koper omgerekend tussen de 0,60 en 1 euro. IJzer is minder waard, zo'n 0,15 euro 

per kilogram. ...  

 

... Maar de gezondheidsprijs die ze daarvoor betalen, is enorm hoog. Uit grond- en water-

stalen die Greenpeace vorig jaar in Agbogbloshie heeft genomen, blijkt dat hier honderd 

keer meer cadmium, lood en andere zware metalen in de grond zitten dan in een gelijkaar-

dig, niet-vervuild terrein. Ook dioxines komen er in alarmerend hoge concentraties voor. De 

milieuorganisatie mat bijna 1.000 picogram3 per gram op de bodem van de rivier. In een 

normale rivier of vijver, zelfs in vervuilde regio's, komt die waarde niet boven de 20 pico-

gram per gram. Het risico op kanker is hier dodelijk hoog. 

 

… ‘Ik laat ongeveer vier keer per jaar twee containers vol elektronica van Europa overko-

men', zegt bijvoorbeeld Mark William Hanson. 'De meeste apparaten die ik via mijn agent in 

Europa aankoop, werken nog. Zo zullen er op een lading van vijfhonderd computerscher-

men gemiddeld maar vijftig of zestig toestellen kapot zijn. Dus dat valt goed mee.' In zijn 

winkel 'Hargos' betaal je voor een computer omgerekend zo'n 100 euro. Een beeldscherm 

kost er zowat 30 euro en een dvd-speler 20 euro. Voor Hanson en zijn collega's is het aan-

deel niet-werkende apparaten, naar eigen zeggen, laag. Maar allemaal samen maken die 

apparaten de afvalberg in Agbogbloshie wel een pak groter. Winkeliers leggen de kapotte 

apparaten op straat, en jongens komen die met karretjes oppikken, om ze te gaan 'verwer-

ken'. ... 

 

… Voor veel Ghanese gesprekspartners is deze e-waste onvermijdelijk - de risico's van het 

vak. Want wat is het alternatief? De tweedehandsmarkt droogleggen? Dat zou een ramp 

zijn, want de meeste Afrikanen hebben geen geld voor een nieuwe computer. En dus zou 

de digitale kloof met het Westen daardoor nog groter worden. ...  
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In ontwikkelingslanden worden afvalbergen 

en stortplaatsen druk bezocht door armen 

en mensen die aan de rand van de maat-

schappij leven. Deze afvalzoekers heten in 

Caïro ‘zabaleen’, in Mexico ‘pepenadores’, 

in India ‘ragpickers’.  

 

Om te overleven leven en werken deze 

mensen dag in dag uit op de vuilnisbelt. 

Urenlang wordt het afval door ijverige han-

den gewikt en gewogen: kunnen ze het ge-

bruiken, verkopen, eten? Waar wij niks an-

ders dan een stinkend rommeltje van ge-

scheurde, beschadigde, vervuilde spullen 

zien, zien zij kostbare materialen, grond-

stoffen of nog herbruikbare dingen. Het 

organische zogezegd eetbare afval verorbe-

ren ze meestal zelf. Wat echt niet door de 

beugel kan, gaat naar de varkens of geiten 

die ze kweken. Indiase vuilnisverwerkers 

verdienen per dag zo’n 3 à 4 dollar. (Hoe-

veel euro is dat momenteel? Hoeveel euro 

verdient een Belg gemiddeld per dag? Reken uit hoeveel keer meer die Belg verdient.)  

Voor het sorteren en verwerken van vuilnis waar wij ons niet eens iets bij kunnen voorstel-

len. Ze worden door de gemeenschap met de vinger gewezen en verguisd, maar zijn van 

onschatbare waarde voor de rest van de bevolking. In de grote stad Delhi bijvoorbeeld, 

waar bijna 14 miljoen mensen wonen (bijna de helft meer dan in België), verwerkt 1 pro-

cent van de bevolking 20 procent van de dagelijkse afvalberg. Deze mensen leveren de 

overheid een besparing op van wel 600.000 roepie per dag (zoek ook op hoeveel euro dat 

is). Ook al moeten de ragpickers elke dag stank en vuil verdragen, ze zijn er trots op dat hun 

werk een onzichtbare industrie van recyclage en hergebruik voedt.  

 

Garbage city 

Activiteit – 1ste, 2de en 3de graad 

Aardrijkskunde, Engels, godsdienst/zedenleer 

Jongetje draagt afval in de wijk 
Garbage City van Caïro (Egypte). 

Foto door Hunger Strike 
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• Verdeel de klas in drie of vier verschillende groepen. Elk groep kiest een afvalver-
werkende bevolkingsgroep: zabaleen, pepenadores, ragpickers, de bewoners van 
Garbage City. 

 
• Elke groep maakt een presentatie rond de afvalverwerkers van zijn keuze. Zoek 

daarvoor info op internet en in de media. 
 

• Stel in de presentatie ook oplossingen voor die dergelijke wantoestanden be-
strijden. En onderzoek waarom zulke toestanden bij ons niet voorkomen. 

 

Opdracht 
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Wat zijn de voornaamste oorzaken wereldwijd van de alsmaar groeiende afvalberg?  

 
 
Maak groepjes. Deze groepjes zullen met elkaar in debat gaan. 

 

• Elk groepje zoekt naar oorzaken die zij verantwoordelijk achten voor de groeiende 
afvalberg. 

• Voor deze oorzaken worden dan zo concreet en realistisch mogelijke oplossingen 

• gezocht. 

• De groepjes bereiden zich goed voor op het debat door argumenten te zoeken. 

• Daarna stellen de groepjes elk om beurt hun ‘oorzaken’ en ‘oplossingen’ voor. 

• Vervolgens gaan ze daarover met elkaar in debat. De meningen worden bijgestuurd 

• en de groepjes komen tot een gemeenschappelijk lijstje met oorzaken en 

• oplossingen. 

• Elk groepje verwerkt nu zijn oorzaken en oplossingen in een folder. Kies zelf het 

• doelpubliek. 
• Elke groep deelt in de klas zijn folder uit, en als dat mogelijk is, ook bij het juiste 

• doelpubliek. 
 

De vuilnisbak van de wereld 

Activiteit – 2de graad 

Nederlands, informatica, creatieve vakken 

Opdracht 
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E-waste is wereldwijd de snelst groeiende afvalsoort. Amerikanen gooien per dag zo’n 

130.000 computers weg! De materialen daarin, zoals lood, cadmium, chromium of polyvi-

nylchlorides, veroorzaken nierziektes, hersenschade, mutaties en kankers. Het bekende 

reportageprogramma ‘60 minutes’ van CBS News pakt uit met een onthutsende reportage 

van Scott Pelley over de illegale verwerking van Amerikaanse e-waste in een Chinees stadje. 

Niet alleen volwassen maar ook kinderen demonteren en verbranden er elke dag weer e-

waste. Dat deze praktijken het daglicht schuwen, wordt meteen al duidelijk als de reporta-

geploeg wordt bedreigd en enkel onder strenge begeleiding mag filmen. Toch slaagde ze 

erin om in het geheim te filmen. De ploeg volgt een container met afgedankte computers 

vanaf het containerpark in opzoeken tot op de plaats van zijn heimelijke bestemming. 

 

 

• Bekijk de reportage ‘The Electronic Wasteland’ op Youtube 
• Schrijf nu zelf - in het Engels - een verslag alsof je als reporter op zoek bent gegaan 

om de wereld te laten meekijken achter de schermen van afvalfraude. Jij bent dus 
de reporter die het zelf aan den lijve ondervindt. 

 

 

‘E-waste Thriller’ 

Activiteit - 3de graad 

Engels 

Opdracht 
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Plastic zwerfvuil is een serieuze bedreiging voor ons en onze omgeving. Zeeën en oceanen 

krijgen te veel plastic afval te slikken. Het zeeleven lijdt eronder. Wij mensen ondervinden 

er voorlopig nog geen schade van. Maar binnen afzienbare tijd komt al dat plastic zeker als 

een boemerang op ons af. Om de natuur (die we broodnodig hebben) in evenwicht te hou-

den, zijn al die door plastic bedreigde planten- en diersoorten immers onmisbaar. Het on-

derstaande artikel legt de vinger op de wonde. 

 

Zeeën bedreigd door afval (Bron: www.knack.be, 8 juni 2009) 
De oceanen bevatten steeds meer afval. Vooral plastic. Dat blijkt uit een nieuw bericht van 

UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. 

Plastic, vooral in de vorm van zakken en PET-flessen, maakt in veel zeeën tot 80 procent 

van het afval uit. Sigaretten en sigarettenfilters vormen, met meer dan 25 miljoen stuks, 

het grootste deel van het geregistreerde afval. In totaal werden 125 miljoen stuks maritiem 

afval voor het onderzoek onderzocht. 

 

Plastic zakken i.p.v. kwallen  

Het afval vormt een bedreiging voor het maritiem ecosysteem, aldus het Milieuprogramma. 

Zo verwarren zeeschildpadden de plastic zakken vaak met kwallen, hun lievelingsgerecht. 

Na een vijf jaar durend onderzoek bij noordse stormvogels bleek dat 95 procent van 

de dieren plastic in de maag had. Plastic breekt na verloop van tijd in stukjes waardoor 

zelfs de kleinste organismen in de voedselketen de giftige deeltjes opeten. 

 

"Maritiem afval staat symbool voor een veel groter probleem", aldus Achim Steiner 

van UNEP in een mededeling. "Namelijk voor verkwisting en het aanhoudend slechte 

management van natuurlijke bronnen." Plastic zakken, flessen en ander afval kunnen 

door recyclage en afvalmanagement drastisch gereduceerd worden. 

 

Voor het onderzoek werd afval geregistreerd uit onder andere de Baltische Zee, de 

Caraïben en de Middellandse Zee. 

Albatros is de klos 

Activiteit – 1ste graad 

Nederlands, creatieve vakken, godsdienst/zedenleer 
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Maak in groepjes een grote poster om strandgangers te informeren over de schade die 

zwerfvuil toebrengt aan de omgeving, de flora en de fauna. Bied alternatieven om zwerfvuil 

te voorkomen. (Niet alleen de vuilbak!) Betrek de strandgangers in jullie aanpak voor een 

strand zonder zwerfvuil. 

• Voer op basis van de posters een discussie over zwerfvuil aan zee en over het zwer-

vende leven van plastic dat achteloos wordt weggegooid.  

• Kies daarna samen de meest sprekende posters en hang ze op school uit voor de an-

dere leerlingen en het schoolteam. 

 

 
 

 

Opdracht 
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Poster door Klas Ernflo voor de overheidscampagne van Catalonië om de Middelandse Zee 

proper te houden. Je kunt de illustratie op de vorige pagina terugvinden op ware grootte 

als bijlage in de downloadmap. 
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