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 Voorwoord 

 Er zijn verhalen die je nooit meer vergeet. Verhalen die je leven en je levenshouding voor altijd een 

 andere richting geven. Verhalen die jouw wereld en die van anderen veranderen. 

 Er waren en zijn overal mensen die de uitdagingen van deze tijd aangaan, vanuit de wetenschap dat 

 het sociaal, cultureel, economisch, juridisch, organisatorisch en ecologisch beter kan. En 

 waarachtiger! 

 We hebben een aantal van hun verhalen opgeschreven Deze bieden veel inspiratie en we hopen dan 

 ook dat leerlingen dit ‘estafettestokje’ overpakken en het enthousiasme en de moed hebben om hun 

 eigen verhaal vertellen. Uit liefde, uit passie, uit de overtuiging dat het vandaag beter kan en moet. 
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 1.1 Wereldbeeld & Verhalen 
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 1.1.1 Het verdronken dorp Beulake 

 Het is oudjaar en het is al vroeg donker. Moeder is, zoals ieder jaar, al de hele 
 middag bezig om oliebollen en kniepertjes te maken. De zoete wafelgeur hangt 
 overal in huis. Ik hang met mijn vriend Hendrik op de bank. Buiten is het guur weer. 
 Dan horen we allemaal de wind gierend over het huis heen razen. Moeder kijkt op: 
 “Het spookt weer op de Beulaker.” 

 Mijn interesse is direct gewekt: “Wat bedoel je daarmee moe?” Ik ben niet, zoals mijn 
 vriend,  geboren en getogen in het dorp Dwarsgracht en voor mij zijn alle verhalen en 
 gebruiken uit de streek nieuw. “Vroeger lag hier in de kragge (trilveen), achter het 
 Jonenpad, een dorp. Dat heette Beulake. Er woonden voornamelijk turfstekers. Tijdens 
 een storm brak de dijk van de Zuiderzee door en liep het omliggende land onder water. 
 Door het vele turfsteken rond het dorpje Beulake stroomde het water richting het dorp 
 en moesten de mensen uit hun huis naar de kerk vluchten. Men zegt dat de mensen in 
 doodsnood de kerkklokken zijn gaan luiden. Het hele dorp is uiteindelijk in het water 
 verdwenen. Alleen de kerk is blijven staan. Als het nu stormt op het water rond 
 Beulake, zeggen de mensen hier dat ze soms kerkklokken horen luiden.” 

 Ik vind het een boeiend verhaal en wil er direct meer over weten. Moe komt die avond 
 met allerlei boekjes over de streek. Ze laat een plattegrond zien waar Beulake moet 
 hebben gelegen. De volgende dag loop ik met mijn vriend het Jonenpad af. Voor ik het 
 weet duikt Hendrik de kragge in. “Dat kun je toch niet doen?”, aarzel ik. “Welja”, zegt 
 Hendrik, ”Iedereen in Dwarsgracht kent elkaar en we doen dit allemaal. Laten we op 
 zoek gaan naar de plek waar Beulake heeft gelegen.” 

 Terwijl we door de kragge lopen, lijkt het veen onder mijn voeten te dansen. 
 Uiteindelijk komen we bij een meer. Het idee dat hier ooit een dorp lag, geeft een raar 
 gevoel. En dat dit meer is ontstaan door het turfsteken door mensenhanden is 
 nauwelijks voor te stellen. “Kom, zegt Hendrik, het wordt koud, laten we naar huis gaan”. 
 We draaien ons om en als we teruglopen, horen we in de verte een kerkklok slaan… 

 De kragge bij Dwarsgracht. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Vroeger werden vaak streekverhalen verteld. Het was de manier om kennis van de 
 streek door te geven. Zo werd in het dorp Dwarsgracht bijvoorbeeld gewaarschuwd 
 voor de ‘biestere kerel’ in het water, om kleine kinderen te waarschuwen niet te dicht bij 
 het water te komen, want anders zou die je grijpen! 
 Ga eens op zoek naar lokale verhalen uit de streek waar je geboren bent of waar je 
 woont. Kies daar een van uit en verbeeldt dit verhaal op creatieve wijze, door 
 bijvoorbeeld een toneelstukje, een stripverhaal, etc. 

 Ecologie 

 In de vijftiende eeuw nam de vraag naar turf als brandstof enorm toe. In de streek rond 
 Beulake, staken turfstekers de veenlaag af in blokken en legden deze te drogen op 
 een strook land, de legakker. Op de plek van het afgegraven veen bleef een gat achter 
 dat zich vulde met water, een petgat. De legakkers werden door het graven steeds 
 smaller en door de stroming van het water langs de oevers, verdwenen ze helemaal. 
 Zo werden de petgaten steeds groter en uiteindelijk ontstonden er zo meren. 
 Kun je nog meer voorbeelden vinden waar op deze wijze meren zijn ontstaan? Wat 
 doet men nu om op ecologische wijze oevers te beschermen? Laat in een collage de 
 verschillen zien tussen het beheer van oevers vroeger en nu. Verwerk daarin ook een 
 plattegrond van een meer dat is ontstaan door veengravers. 

 Economie 

 Schrijf een verhaal met behulp van de techniek van ‘hero’s journey’ (voor uitleg, zie de 
 bijgevoegde bronlink) over een gezin in Beulake in de vijftiende eeuw. Verwerk hierin 
 vooral de motieven waarom de veengravers bleven doorgraven, ondanks dat de 
 legakkers smaller en smaller werden. Beschrijf hoe dit uiteindelijk heeft geleid tot hun 
 ondergang, nadat de zeedijk door een storm doorbrak. 

 Bron:  https://heroism.fandom.com/wiki/Hero%27s_Journey 

 Cultuur 

 Moe bakt kniepertjes op oudjaarsdag. Zoek op wat dat zijn en hoe je ze bakt. Vertel aan 
 klasgenoten welke gerechten bij jullie thuis tijdens speciale gelegenheden worden 
 gemaakt. Kies daarvan eentje uit en maak dit samen. Laat ook anderen hiervan proeven 
 en vertel daarbij over de speciale betekenis van het gerecht. 

 Ik 

 Op welke wijze beïnvloedt de cultuur en de traditie waarin je bent opgegroeid jouw 
 leven? Beschrijf of vertel daar iets over en geef een paar voorbeelden. 

 Bron: 

 Biografie van Beulake 
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 1.1.2 Stem van de Aarde 

 Meneer Tesfa staat bij het raam voor zich uit te mijmeren. Zoals elke dag zwaai ik als 
 ik zijn huis voorbij loop. Hij kijkt op en lacht als hij mij ziet, maar in zijn ogen staat 
 verdriet. Hij slaagt er maar niet in om in ons land te aarden, onder de waterige 
 hemel, in deze grauwe buurt van steen en beton. 

 Dit voorjaar groette ik hem voor het eerst, terwijl hij met gebogen rug in zijn 
 moestuintje aan het schoffelen was. Hij bood me een kop thee aan en even later zaten 
 we gemoedelijk te praten op het bankje voor zijn huis. Toen ik zijn bonenplanten 
 bewonderde, begon hij me te vertellen over het stuk grond in zijn thuisland, waar zijn 
 familie generaties lang hun eigen voedsel had verbouwd. Hun leven in Ethiopië was 
 eenvoudig geweest, maar ze hadden genoeg om van te leven. Tot hun land in handen 
 kwam van een grote koffieplantage. Hij schudde verdrietig zijn hoofd en ik begreep dat 
 zijn postzegeltuintje op duizenden kilometers afstand van zijn thuisland een schrale 
 troost moest zijn. 

 Sindsdien spreken we elkaar vaker. Dankzij onze ontmoetingen leer ik met andere ogen 
 kijken naar het leven in de westerse maatschappij. Dat is volgens Tesfa niet ontwikkeld 
 en welvarend, maar verarmd en wereldvreemd. Dat hoort hij aan hoe we praten, omdat 
 taal bepaalt hoe we ons als mensen tot de aarde verhouden. Wanneer we ‘lekker de 
 natuur in gaan’ zien we volgens hem vooral een plek om ons te vermaken en niet onze 
 natuurlijke leefomgeving, waar we deel van zijn. En komt diezelfde natuur in het 
 nieuws, dan gaat het vaak over oprakende ‘hulpbronnen’. Zijn we gaan geloven dat de 
 natuur ondergeschikt is aan mensen? En zijn we de aarde daardoor gaan zien als een 
 bodemloze put? Wat een contrast met Tesfa zijn voorouders, die de natuur altijd 
 hebben gerespecteerd als een levend systeem, waarin alles met elkaar samenhangt. 
 Ze maakten dankbaar gebruik van de overvloed die Moeder Aarde voortbracht, maar 
 respecteerden haar grenzen, want ze wisten dat ze van haar afhankelijk waren. 

 Ondertussen houdt de oude meneer Tesfa zich dapper en eigenwijs staande. Niet door 
 zich aan te passen, maar door vast te houden aan zijn principes, en vooral: de hoop niet 
 op te geven. Dat is misschien wel de belangrijkste les die hij me bijbracht. “Tesfa 
 betekent hoop in onze taal”, had hij me op een dag verteld. Hij biedt wanhoop en 
 weemoed het hoofd door zich te verbinden met de kleine stukjes natuur om zich heen: 
 de kwetterende vogels op het dak, een voorbij fladderende vlinder, en natuurlijk de 
 groeiende gewassen in zijn tuintje. Op zijn eigen wijze luistert hij nog altijd naar de 
 Stem van de Aarde en zo houdt hij zijn familienaam dag na dag in ere. 

 Ethiopisch landschap nabij Lalibela (Foto: Erik Hathaway /  Unsplash  ). 

 13 

https://unsplash.com/photos/eRFC0_U0hGE


 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom noemt Meneer Tesfa de westerse maatschappij verarmd en wereldvreemd? 

 Meneer Tesfa zegt het westerse wereldbeeld terug te horen in onze manier van praten. 
 Denk jij dat taal kan beïnvloeden hoe we naar de wereld kijken? 

 Ecologie 

 Bekijk de documentaire ‘  The Rights of Nature: A Global  Movement  ’ (Engels). 

 Hoe verschilt het westerse wereldbeeld van dat van inheemse volken, zoals dat van 
 meneer Tesfa en zijn voorouders? En welke invloed heeft dit op het leven op aarde? 

 Bron:  https://youtu.be/kuFNmH7lVTA 

 Economie 
 Overal ter wereld worden rivieren en natuurgebieden erkend als rechtspersonen, 
 waardoor ze een ‘stem’ krijgen in ons economische systeem. Kijk of je voor elk 
 continent hiervan een voorbeeld kunt vinden. 

 Wat zou het toekennen van namen en identiteit aan natuurgebieden kunnen 
 betekenen voor (economische) welvaart? 

 Cultuur 

 Woordkeus is bepalend voor hoe we ergens over denken. Hoe bepaalt de 
 gevoelswaarde van 

 woorden als ‘hulpbronnen’, ‘milieu’, ‘duurzaamheid’, ‘biodiversiteit’ en 
 ‘klimaatverandering’ onze perceptie van natuur? 

 We kunnen onze beeldvorming veranderen door ons taalgebruik. Welke alternatieve 
 omschrijvingen kun je bedenken voor bovenstaande termen? 
 Laat je fantasie de vrije loop en bedenk verschillende manieren om door middel van 
 taal meer verbondenheid met de aarde creëren en de natuur meer tot leven laten 
 komen. 

 Ik 

 Aan welk natuurgebied of -element in jouw omgeving zou je een stem willen 
 toekennen? 

 Wat heeft het ‘personificeren’ van een boom, rivier of wolk voor effect op hoe je de 
 natuur beleeft? 

 Joanna Macy (1929), eco-filosoof, boeddhist en wetenschapper, heeft The Work That 
 Reconnects ontwikkeld om weer met de natuur te verbinden. Bekijk de documentaire 
 ‘Widening circles’  van De Boeddhistische Blik over  haar levenswerk. Probeer ook eens 
 de ceremonie van  The Council of All Beings  (Engels)  uit om vanuit een anders 
 perspectief het leven op aarde te ervaren. 
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 1.1.3 Pratende paddenstoelen 

 Marit en Mihkel zijn op bezoek bij het BlueCity Lab in Rotterdam. Deze biocirculaire 
 ontwikkellocatie is gevestigd in het voormalige tropische zwembad Tropicana. Hier 
 worden bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen van oesterzwam ontwikkeld, evenals 
 zakjes kombucha-leer gemaakt van bacteriën en gisten, gekleurd met bacteriële 
 inkt. “Tjee”, zegt Marit, “Ik wist niet dat je zoveel kon doen met schimmels, gisten en 
 bacteriën!” 

 Ze zien mooi gekleurde stoffen, die geverfd zijn met natuurlijke pigmenten van 
 schimmels. Deze natuurlijke manier van verven reduceert de uitstoot van CO2 en 
 watergebruik. Bovendien zijn schimmelpigmenten biologisch afbreekbaar, dus als 
 restanten van het verfbad in het riool en later bijvoorbeeld in een rivier terechtkomen, 
 zal er geen vervuiling plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot synthetische verfstoffen, die 
 ernstige watervervuiling kunnen veroorzaken met ziektes, zoals kanker, als gevolg. 

 Dan valt hun oog op enorme oesterzwammen, die uit grote zakken koffieprut puilen. 
 “Wat leuk om op deze manier oesterzwammen te kweken”, zegt Mihkel. Marit kent het, 
 want ze heeft onlangs een pot gekocht waarmee je zelf oesterzwammen op koffiedik 
 kan kweken. Voor de initiatiefnemers van  Rotterzwam  ,  bleek het nog niet zo simpel om 
 grote hoeveelheden koffieprut op te halen bij cafés en restaurants. Zonder een 
 afvalstroomnummer mochten de containers met koffiedik door niemand vervoerd 
 worden. En die nummers hadden ze niet. Om uiteindelijk alle nodige ontheffingen en 
 nummers te bemachtigen, is Rotterzwam zeven maanden bezig geweest. 

 De wereld van de schimmels lijkt veel rijker, maar ook ingewikkelder dan het beeld wat 
 Marit en Mihkel hadden. Een medewerker van BlueCity vertelt: “We weten nog maar 
 weinig van schimmels. Hier werken we er heel praktisch mee. Er doen veel 
 wetenschappers onderzoek naar de mogelijkheden van schimmels. Zo heeft 
 computerwetenschapper Andrew Adamatzky vijftig verschillende ‘woorden’ kunnen 
 waarnemen, die door de bestudeerde schimmelnetwerken werden geproduceerd. 
 Deze ‘woorden’ worden gevormd door patronen van elektrische activiteit, die 
 vergelijkbaar zijn met soortgelijke structuren in de menselijke spraak. Schimmels 
 communiceren mogelijk dus op een manier, die griezelig veel lijkt op praten. We staan 
 nog maar aan het begin van wat we weten over schimmels. Wie weet wat de toekomst 
 ons nog gaat brengen.” 

 Marit en Mihkel kijken elkaar lachend aan: “Pratende paddenstoelen, het moet niet 
 gekker worden!” 

 Oesterzwammen gekweekt in grote zakken gevuld met koffiedik. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Woonfederatie Damanhur in Italië bestudeert sinds 1976 de ‘muziek van planten’, door 
 middel van apparatuur, waarmee de veranderingen in potentiaal tussen het oppervlak 
 van de bladeren en de wortelsystemen worden opgevangen en omgezet in geluiden. 
 Bekijk de video ‘  Singing plants of Damanhur  ’. 

 Ga eens op zoek gaan naar meer onderzoek, waarbij de communicatie van planten en 
 schimmels centraal staat. Maak hier een Pecha Kucha van. Bekijk hier  hoe je een Pecha 
 Kucha maakt  . 

 Ecologie 

 Via een microscoop kun je de structuur van schimmels en schimmeldraden beter 
 bekijken. Kun je een natuurgetrouwe tekening maken van schimmeldraden? Wat valt je 
 hierbij op? Waar doet je de structuur van schimmeldraden aan denken? 

 Bekijk ook eens de film  ‘Fantastic Fungi’  . 

 Economie 

 Rotterzwam  liep tegen juridische wetgeving aan bij  het uitvoeren van hun plannen. Kun 
 je op zoek gaan naar andere voorbeelden waar wetgeving het lastig maakt(e) om een 
 duurzame innovatie uit te voeren? Hebben de betreffende ondernemers daar een 
 oplossing voor gevonden? Maak een mindmap met voorbeelden van juridische 
 problemen bij duurzame innovaties. 

 Cultuur 

 Veel onderzoekers naar innovatieve producten kijken technieken van de natuur af. Ga 
 op zoek naar producten die zijn geïnspireerd zijn op (technieken uit) de natuur. 

 Maak een puzzel, waarbij je een koppeling maakt tussen de inspiratie uit de natuur en 
 het product of de techniek die daaruit voort is gekomen. 

 Tip: gebruik de zoekterm biomimicry: het vertalen van kennis van de natuur naar 
 innovaties. 

 Ik 

 Heeft het proces waarin jij je hebt verdiept in de wereld van planten en schimmels en 
 hoe deze lijken te communiceren, jouw beeld van planten en schimmels veranderd? 
 Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 Hoe versterkt wetenschappelijk onderzoek jouw beeldvorming hierin? Wat zijn volgens 
 jou de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek hierin? 

 Bron onderzoek  Andrew Adamatzky 
 https://www.sciencealert.com/fungi-communicate-with-patterns-that-look-uncannily- 
 like-our-own-speech 
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 1.2 Wie ben ik? 
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 1.2.1 Frida Kahlo 

 Hans en Dianthe zijn met hun klas op bezoek in het Drents Museum om de 
 tentoonstelling over Frida Kahlo (1907-1954) te bekijken. De Mexicaanse schilderes 
 is bekend vanwege de meer dan 55 intieme zelfportretten die ze maakte, portretten 
 die een inkijkje geven in haar leven. Frida groeide uit tot een vrijgevochten icoon, 
 die zich inzette voor de rechten van vrouwen en de lhbtq-gemeenschap. Volgende 
 week mogen Hans en Dianthe tijdens de les handvaardigheid zelf aan de slag met 
 een zelfportret. 

 Dianthe en Hans bekijken de vele werken van Frida Kahlo. Het is net alsof ze in haar 
 leven zelf stappen. Frida heeft geen makkelijk leven gehad. Ze wilde gaan studeren 
 voor dokter, maar een ernstig tramongeluk op haar achttiende verjaardag zette een 
 streep door haar ambities. Frida moest maanden in bed blijven om te herstellen van het 
 ongeluk. Haar ouders hingen een spiegel boven haar bed en zetten een schildersezel 
 bij haar bed, zodat Frida zichzelf kon natekenen. Als Frida een moeilijke periode had, 
 liet ze haar ouders door de schilderijen die ze van zichzelf had gemaakt, “zien”, hoever 
 ze was gevorderd in haar genezingsproces. Deze periode is het begin geweest van 
 haar schildercarrière. Frida heeft vanaf dat moment schilderen gebruikt om emotionele 
 processen in haarzelf te uiten, te verwerken en te verbeelden. 

 “Kijk”, zegt Dianthe tegen Hans, “Hier heeft Frida mannenkleren aan. Ze heeft zichzelf 
 met kort haar en een lichte snor geschilderd. Ik vind dat wel stoer!” Hans en Dianthe 
 hebben samen vaak gesprekken over man en vrouw zijn. Dianthe voelt zich eigenlijk 
 helemaal geen man of vrouw. Ze is zoals dat heet non-binair. Hans is verliefd geweest 
 op een man. Hij vindt het fijn om met Dianthe op te trekken, want hij heeft het gevoel 
 dat zij hem echt begrijpt. Veel jongens in z’n klas doen dat niet. Die pesten hem en 
 maken nare opmerkingen over zijn homo zijn. Stiekem is Hans ook wel een beetje 
 verliefd op Dianthe. Maar Dianthe is helemaal niet met verliefdheden bezig. Dus houdt 
 hij z’n mond erover en geniet hij gewoon van de tijd dat ze samen zijn. 

 Frida Kahlo, Self portrait with Monkeys. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Frida was een groot voorvechtster van gelijke rechten. Niet alleen voor mannen en 
 vrouwen, maar voor iedereen die in die tijd ongelijk werd behandeld vanwege zijn 
 geaardheid, ras, geestelijke gesteldheid of handicap. Ze deed regelmatig mee aan 
 demonstraties, of het nu om gelijke rechten van homoseksuelen, vrouwen of 
 transgenders ging. Frida stierf in 1954. We zijn meer dan zestig jaar verder. Denk jij dat 
 de ongelijkheid inmiddels is afgenomen en er meer gelijke rechten zijn? Hebben de 
 demonstraties waar Frida aan mee deed, volgens jouw zin gehad? 

 Wat zijn factoren die het ‘ongelijk behandelen’ volgens jou in stand houden? 

 Ecologie 

 In het zelfportret ‘  Op de grens van Mexico en de Verenigde  Staten  ’ van Frida Kahlo zie 
 je aan de Mexicaanse kant planten met wortels diep in de aarde en aan de kant van de 
 Verenigde Staten elektriciteitsdraden, die zelfs een beetje richting Mexico lopen. Wat 
 denk je dat Frida wilde zeggen met dit schilderij? En wat zegt dit zelfportret over Frida 
 zelf? 

 Economie 

 Frida heeft haar pijn omgezet in passie. Hoeveel chronisch zieke mensen kent 
 Nederland? 

 Wat is de top vijf van chronische ziekten? 

 Welke positieve effecten heeft werken of kunst voor chronisch zieke mensen? 

 Wat zou je kunnen doen om chronisch zieke mensen te helpen bij het vinden van werk 
 en het weer gaan werken? 

 Cultuur 

 Frida schilderde zichzelf met zware wenkbrauwen en snor. Wat wilde ze daarmee laten 
 zien? 

 Ik 

 Als je naar jezelf kijkt in de spiegel, welke objectieve waarnemingen kun je dan over 
 jezelf beschrijven? 

 Zijn er eigenschappen, die je liever anders zou willen zien? 

 Als je een zelfportret zou maken, wat zou er dan uit mogen springen? Wat maakt jou 
 jou? Probeer het! 

 Bekijk ook de  video  , waarin kunsthistorica Karin Haanappel  vertelt over de iconische 
 Frida Kahlo. 
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https://www.artsalonholland.nl/frida-kahlo/zelfportret-op-de-grens-tussen-mexico-en-de-vs
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 1.2.2 Tussen twee werelden 

 Stilletjes zit Fatma aan het ontbijt. Ze tuurt in haar kopje, waaruit de damp van koffie 
 met kardemom omhoog kringelt. Vandaag is het acht jaar geleden dat zij en haar 
 man met hun twee kinderen in Nederland aankwamen. De tijd is snel gegaan: 
 Ahmad woont al niet meer thuis en ook Nour zal binnenkort haar vleugels uitslaan. 
 Na al die jaren voelt Fatma hun vertrek uit Aleppo nog steeds als de dag van 
 gisteren. Ze treurt nog elke dag om het verlies van hun thuis en dierbaren en 
 verlangt naar haar geboorteland van voor de oorlog. 

 Nour kijkt liever vooruit. Ze is bijna klaar met de middelbare school, maar ze weet nog 
 niet precies wat ze wil worden. Eigenlijk wil ze helemaal niet worden, maar vooral zijn 
 wie ze is. En zichzelf zijn, dat vindt Nour best lastig. Ondanks haar inmiddels foutloze 
 Nederlands voelt ze zich anders dan haar Nederlandse vriendinnen. Thuis, waar ze 
 Arabisch spreekt, wordt ze voortdurend herinnerd aan haar Midden-Oosterse roots. Ze 
 weet dat haar ouders trots op haar zouden zijn als ze voor arts ging studeren. En 
 misschien is  het ook wel fijn om belangrijk werk te doen waarbij je echt het verschil 
 kunt maken. Maar ze voelt er ook wel voor om iets taligs te doen, want taal verbindt 
 werelden. Of iets met creativiteit en expressie misschien? 

 Het valt Nour op dat haar moeder erg stil is. “Eshbek ya mama?” vraagt ze in haar 
 moeders dialect. “Wat is er mama?” Soms is het net of alleen haar lichaam hier is, alsof 
 haar ziel is achtergebleven in Syrië. Fatma kijkt op van haar koffie. Ze wil haar dochter 
 niet opzadelen met haar problemen. Dat doet ze al vaak genoeg, als ze weer eens hulp 
 nodig heeft met de Nederlandse post, die ze zelf niet kan lezen, of door haar mee te 
 slepen naar afspraken om te vertalen. Het doet Fatma pijn om haar dochter in een 
 vreemd land te zien opgroeien, maar ze ziet ook in dat Nour kansen heeft die zij en de 
 generaties vrouwen voor haar niet hadden. Haar dochter moet gewoon onbezorgd 
 jong kunnen zijn. “Ma feh shi, ya habibti”, zegt ze dan. “Er is niks, lieverd. Ik wil gewoon 
 dat je gelukkig bent.” En door haar mistroostige blik breekt een warme glimlach. 

 Arabische koffie bij het ontbijt (Louis Hansel /  Unsplash  ). 

 21 

https://unsplash.com/photos/Ql5O0ByNp-M


 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 In tegenstelling tot haar moeder Fatma went Nour relatief snel aan haar nieuwe 
 omgeving in Nederland. Welke factoren maken dat het voor een migrant of vluchteling 
 makkelijker of moeilijker is om zich in een nieuwe omgeving thuis te voelen (te 
 integreren)? 

 Welke rol speelt taal hierbij? 

 Ecologie 

 Wereldwijd verlaten miljoenen mensen hun huizen omdat ze niet meer veilig zijn. 
 Welke rol speelt het klimaat bij migratie en in de wereldwijde 
 vluchtelingenproblematiek? 

 Economie 

 Welke rol speelt economie bij migratie? 

 Mensen die om economische redenen hun toevlucht elders zoeken worden vaak 
 ‘gelukzoekers’ genoemd in plaats van vluchtelingen. Is vluchten uit armoede anders 
 dan vluchten van andere levensbedreigende omstandigheden? 

 Wat wordt er verstaan onder ‘expats’ en waarin verschillen zij van andere migranten? 

 Cultuur 

 Nour groeit als kind van migranten op tussen twee culturen. Wat doet dat met je, denk 
 je? 

 Welke factoren kun je bedenken die invloed hebben op het vormen van je identiteit? 
 En hoe wordt jouw eigen identiteit bepaald? 

 Door het toekennen van identiteit meten we onszelf en anderen aan allerlei sociale 
 criteria. Waarom doen we dit? En wat is hiervan de keerzijde? 

 Ik 

 Nour denkt na over wat ze later wil worden, maar ze weet het nog niet. Ze wil vooral 
 zichzelf zijn en haar dromen verwezenlijken. Welke dromen heb jij? 

 In hoeverre denk je dat de plek waar je wordt geboren bepalend is voor hoe je je 
 ontwikkelt en wat kunt bereiken? 
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 1.2.3 Zeven natuurlijke principes 

 Veel mensen krijgen een burn-out of worden chronisch ziek in deze gehaaste 
 wereld. Hoe kom je hier weer tot jezelf? En hoe blijf je goed in balans? Vanuit de 
 natuurvolken worden zeven natuurlijke principes aangereikt voor een evenwichtig 
 leven, waarbij de verbinding met de natuur ons ondersteunt. 

 Rianne staart naar de horizon. “De zon voelt doordringend licht en fel”. Ze is een maand 
 lang op retraite en veel in het bos voor haar gezondheid. Rianne is al veertien jaar 
 chronisch vermoeid. Het is ontstaan vlak voor ze haar eindexamen moest doen. Ze is in 
 dat jaar volledig ingestort. Onderzoeken bij diverse artsen hebben vrijwel niets 
 opgeleverd, vandaar dat ze nu zelf heeft gekozen voor rust en bezinning. Vanochtend 
 bij zonsopgang is ze zonder ontbijt in het bos gaan rondlopen en gestopt op een plek 
 bij een boom die goed voelt. Ze heeft een verhaal over zeven natuurlijke principes voor 
 natuurlijk leven van Bas Visser meegenomen. 

 Het eerste principe is vertragen. Gewoon alles veel langzamer en rustiger doen. En nog 
 een stapje rustiger. Het tweede principe is: verfijn je waarneming. Daarvoor is een fijne 
 zitplek in de natuur vinden essentieel. Dit principe is gebaseerd op de ervaring van vele 
 natuurvolken. Pas als je langer dan een uur in de natuur zit, verandert geleidelijk je 
 waarneming. Rianne ploft neer naast een boom. Ze heeft gelezen dat het belangrijk is 
 om op je zitplek niet te piekeren, te dromen of te mediteren, maar gewoon aanwezig te 
 zijn. Na langere tijd stilzitten merkt ze dat het echt ontspannend is om in de natuur echt 
 ‘te zijn’. Ze voelt hoe ze rustiger wordt en hoe ze kan openen voor alles om haar heen. 
 Ineens ziet ze een vogel rustig op een tak zitten. Zat die er al die tijd al? Ja dat moet 
 wel…  Hé, daar loopt een kevertje, die heeft ze ook over het hoofd gezien. Ze merkt 
 steeds meer hoeveel ze eigenlijk niet gezien heeft. Ben ik dan zo afgesloten geweest?, 
 vraagt ze zich af. 

 Dit wil ik vaker, denkt ze. Dat sluit ook aan bij het derde natuurlijke principe: ‘  Vision 
 quest  ’, ook wel ‘zin of visie vinding’ genoemd. Alle  natuurvolken kennen dat. Als je 
 worstelt met een belangrijke vraag of even niet meer weet hoe je verder moet, ga je 
 vier dagen en vier nachten alleen het bos in met je ‘levensgrote’ vraag of vragen. 

 En die andere vier natuurlijke principes…? Ze heten ‘verfijnd bewustzijn’, ‘spiralen van 
 geven en nemen’, ‘niets doen en luisteren’ en ‘overgave”.  Rianne besluit hier morgen 
 verder over te lezen op de  website van Bas  . 

 Wat maakt het stilzitten in het bos zo bijzonder? 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Rianne is al veertien jaren chronisch moe. Zij heeft veel geprobeerd om haar 
 vermoeidheidsklachten te verminderen, zowel via de gangbare als de alternatieve 
 zorg. Kun je onderzoeken of het veel voorkomt dat mensen met 
 vermoeidheidsklachten moeilijk een effectieve manier kunnen vinden om te 
 herstellen? Beschrijf minimaal twee methoden die helpen bij ondersteuning van 
 vermoeidheidsklachten. 

 Ecologisch 

 Rianne heeft de zeven natuurlijke principes meegenomen naar het bos. Onderzoek 
 deze principes op je eigen manier. 

 Kun je voorbeelden ontdekken van hoe de natuur met deze zeven principes 
 omgaat?Maak hier tekeningen bij met een bijpassend gedichtje. 

 Economisch 

 Artsen worden gekort als ze te vaak mensen doorverwijzen voor onderzoek waar niets 
 uitkomt. Kun je bedenken waarom dit zo is? Kun je de eventuele effecten beschrijven 
 voor patiënten? 

 Cultureel 

 Steeds meer mensen vertrouwen op het zelfhelend vermogen van de mens. Wat 
 wordt hiermee bedoeld? Zoek voorbeelden van mensen die zijn genezen door het 
 vertrouwen in hun eigen zelfhelend vermogen. Hoe hebben deze mensen dit 
 aangepakt? Schrijf  hier een kort verhaal over. 

 Tip: een inspirerend boek over zelfheling is: ‘Op weg naar heling, genezen op eigen 
 kracht’ van Hans Kunneman. In dit boek kun je voorbeelden vinden die je kunnen 
 helpen bij je onderzoek. 

 Ik 

 In hoeverre vertrouw jij op het zelfhelend vermogen van je lichaam? Hoe uit zich dat? 

 Na een tijdje in de zon zitten in de natuur kun je je energieker gaan voelen. 
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 1.3 Gezondheid van jezelf en de aarde 
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 1.3.1 Een gezonde basis 

 Marco en Kimberley bezoeken boerin Ramona. Ze ontdekken dat haar koeien 
 vandaag wortelen eten, de overproductie van een boer in de buurt. Ramona laat 
 hun koe Machu zien, die gisteren is bevallen van een kalfje. Ramona vertelt dat ze is 
 opgegroeid op deze boerderij en hem nu stap voor stap van haar ouders overneemt, 
 waarbij ze verschillende duurzame veranderingen doorvoert. 

 Ramona heeft een fysiopraktijk op het erf en behandelt daar zowel mensen als dieren. 
 Tijdens haar werkzaamheden kwam ze erachter dat veel klachten van mensen op te 
 lossen zijn door bewuster en gezonder te leven. Daarom ontwikkelt ze het bedrijf nu zo 
 dat het bijdraagt aan een gezonde basis voor alles en iedereen. “Gezond zijn begint 
 vooral met gezonde voeding en dat wil ik hier graag produceren”, zegt Ramona. 

 Voorheen produceerde het bedrijf, zoals de meeste veehouderijen, alleen melk en 
 vlees. “Nu zijn  we gestart met de teeltmethode  agroforestry  .  Hierbij wordt landbouw 
 gecombineerd met voedselproducerende bomen, -struiken en –planten. In ons geval 
 zijn dat de melkkoeien in combinatie met met fruit- en notenbomen en kruiden.  Door 
 naar het geheel te kijken en samen te werken met de natuur, komen we tot nieuwe 
 ontwikkelingen en oplossingen.  De toegevoegde waarde  is dat deze combi gunstig 
 uitpakt voor alle partijen: bodem, gewassen, insecten, koeien, dieren, bomen én 
 mensen. Als we het systeem in zijn geheel gezonder maken, wordt de voeding dat 
 ook.” 

 Ondertussen verkoopt Ramona ook kruidenthee en zijn ze o  p het erf begonnen met 
 het aanleggen van een mini-voedselbos. In een deel van de koeienweides zijn met 
 behulp van crowdfunding walnotenbomen en bessenstruiken aangeplant. Ook krijgt ze 
 regelmatig bezoek van mensen die benieuwd zijn naar haar aanpak. Ramona: “Het is 
 ontzettend leuk om anderen te vertellen over wat we hier aan het doen zijn. Wat ik 
 soms een uitdaging vind, is dat mijn ideaal heel groot is en de ontwikkeling maar in 
 kleine stappen gaat. Maar ik ben zo trots dat we deze stappen mogen nemen, want 
 deze duurzame transitie representeert alles wat ik belangrijk vind.” 

 Ramona, eigenaresse van ‘Bloemenweidemelk’ tussen haar koeien. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Ramona wil haar werkwijze voor alle partijen gezond maken. Hoe maakt zij de situatie 
 gezond voor mensen, dieren en de aarde? 

 Ecologie 

 Wat weet jij over agroforestry en herstellende of regeneratieve landbouw? Beschrijf dit 
 in een infographic, met als doel de klanten van het bedrijf van Ramona daarover te 
 informeren. 

 Economie 

 Zoek informatie over de melkproductieketen. 

 De melk van Ramona gaat naar de fabriek, waar melk van verschillende boeren bij 
 elkaar wordt gedaan. Wat zijn de voor- en nadelen voor de fabriek? En voor Ramona? 

 Hoe zou de melkproductieketen het ideaal van Ramona in de weg kunnen staan? 

 Ben jij je bewust van overproductie van landbouwproducten en wat vind je hiervan? 
 Hoe ontstaat overproductie? Hoe vind jij dat hier mee zou moeten worden omgegaan? 

 Cultuur 

 Weet jij waar jouw voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt? 

 Bedenk tijdens het eten eens, waar het geproduceerd is en waar vandaan komt. 

 Denk jij dat de manier waarop Ramona voedsel produceert jou gezonder maakt? 
 Waarom wel of niet? 

 Vind jij dat Ramona door de overheid gesteund moet worden om op een andere 
 manier te ‘boeren’? Door bijvoorbeeld regels aan te passen of subsidies te geven. 
 Waarom wel of niet? 

 Ik 

 Zou jij zelf je voedsel willen produceren? Waarom wel of niet? 

 Als je zelf een boerderij zou hebben, hoe zou jij daar dan voedsel produceren? 

 Welke dingen vind je dan belangrijk voor het proces en het bedrijf? 

 Ben jij bereid meer te betalen voor producten die ‘duurzamer’, ‘eerlijker’ en ‘gezonder’ 
 zijn? Waarom wel of niet? 
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 1.3.2 Geluk onder druk 

 Fiona staart naar haar toets. Ze weet niets meer. De tranen staan haar in de ogen. Ze 
 is al twee weken lang non-stop aan het leren voor de toetsweek. Ze zag geen 
 vrienden en at nauwelijks. Nou ja, soms kreeg ze een vreetbui en dan stopte ze zich 
 vol koek, chips of met wat ze maar kon vinden in huis. Vannacht heeft ze tot vier uur 
 geleerd en nu weet ze niets meer. Ze snapt het niet. 

 Haar beste vriendin Sofie maakt zich zorgen om Fiona. De laatste tijd lijkt het of Fiona 
 steeds ongelukkiger is. Als ze haar appt, krijgt ze soms helemaal geen bericht terug. 
 Als ze haar belt, neemt ze vaak niet op. Fiona komt nauwelijks meer naar de keet, waar 
 ze elkaar normaal gesproken elke dag zagen. Laatst dacht ze dat ze littekens zag bij de 
 polsen van Fiona. Ze vroeg zich af hoe die daar kwamen. Zou Fiona zo depressief zijn 
 dat… Sofie heeft laatst een goed gesprek met haar mentor gehad. Die beloofde met 
 Fiona en haar ouders te gaan praten. 

 De mentor ziet de tranen in Fiona's ogen. Ze loopt door het lokaal naar haar toe en legt 
 een hand op haar schouder. “Lukt het even niet?”, vraag ze aan Fiona. Fiona kijkt haar 
 mentor met betraande ogen aan. Ze weet niets te zeggen. “Het is niet erg”, zegt de 
 mentor. “Laat de toets maar even voor wat hij is en loop even met me mee.” Als ze 
 alleen zijn in het kantoor van haar mentor barst ze uit: “Ik weet niets meer, ik snap er 
 niets van, ik doe zo mijn best.” De mentor knikt en zegt: ”Ik zie hoe je je best doet. 
 Misschien wel een beetje te veel. Hoe voel je je de laatste tijd? Kun je nog wel 
 ontspannen en blij zijn?” Fiona kijkt naar beneden. Ze moet eerlijk toegeven dat dat niet 
 meer zo vaak voorkomt. Ze heeft soms hele sombere buien, maar daar wil ze niet over 
 praten. Stel dat de mentor dat tegen haar moeder zegt! Haar moeder, die nooit 
 aandacht voor haar heeft. Of tegen haar vader, die alleen maar oog heeft voor de cijfers 
 die ze haalt. Eigenlijk ziet niemand hoe het echt met haar gaat. 

 De mentor zwijgt een tijd en zegt dan: “Hoe zou het voor je zijn als je met iemand kunt 
 praten over hoe je je voelt? Iemand die je kan vertrouwen en die niets aan iemand 
 anders doorverteld.” Fiona kijkt haar mentor aan en zegt zacht: “Ja, dat zou fijn zijn.” 

 Soms zie je het even helemaal niet meer zitten… 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Ondanks dat ongeveer 50% van de 16-jarigen in Nederland stress ervaart, voelt 75% van 
 de jongeren zich volgens het rapport ‘  Geluk onder  druk  ’ van Unicef gelukkig. 

 Hoe kun je deze tegenstrijdige gegevens uitleggen? 

 Kwantitatieve onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Geluk onder druk’ over stress en 
 druk onder jongeren laten zien dat bijna de helft van de 16-jarigen druk ervaart door 
 schoolwerk, zoals huiswerk en musicals. Herken je dat stress door huiswerk veel 
 voorkomt? 

 Hoe herken je stress door huiswerk bij jezelf? En bij anderen? 

 Ecologie 

 Wat zeggen wetenschappers over het effect van groen/de natuur op stress? 

 Hoe groen/natuurlijk is de omgeving en het binnenklimaat van jouw school? Wat doet 
 dat met jou? 

 Economie 

 In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-out klachten en de 
 kosten van werkstress-gerelateerd verzuim  zijn opgelopen  tot € 3,1 miljard per jaar. 
 Werkstress is de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim. Waarom denk jij dat 
 werkstress zo vaak voorkomt? 

 En waarom zouden bedrijven wel of niet investeren in het voorkomen van werkstress. 

 Welke informatie zou jij in een informatiebulletin zetten over schoolstress? Maak 
 hiervan een aantrekkelijke en pakkende poster, blog of infographic voor je 
 medescholieren. 

 Cultuur 

 Stress is niet altijd te voorkomen. Hoe je met stress omgaat, daar heb je wel invloed op. 
 Wat kun je zelf doen om stress te verminderen? 

 Ik 

 Fiona vindt het fijn om te praten over hoe ze zich voelt. Niet iedereen vindt dit fijn. Jij 
 wel? 

 Kun jij over moeilijke en lastige dingen met anderen praten? 

 Zou jij hulp zoeken als er heel erge dingen in je leven gebeuren waar je niet met 
 iedereen over wil of kan praten? Waarom wel of niet? 

 30 

https://www.unicef.nl/files/Rapport_Geluk%20onder%20druk_DEF_interactief.pdf
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/11/verzuimkosten-door-werkstress-lopen-op-tot-3-1-miljard/


 1.3.3 Voedselhulp voor jongeren 

 Steeds meer jongeren kloppen bij de Voedselbank aan. Voedselbanken helpen 
 mensen die het financieel echt even niet redden met voedselhulp. Sommige 
 jongeren vallen net buiten de boot. Daarom hebben diverse buurtcentra een project 
 opgezet om ook voedselpakketten samen te stellen voor deze jongeren. Adil, Iman, 
 Jimmy en Tarik hebben gereageerd op een oproep van de coördinator om mee te 
 helpen inpakken. Iman vertelt: “We willen graag ons steentje bijdragen aan de 
 samenleving.” 

 Of iemand een voedselpakket van de voedselbank krijgt, hangt af van de hoeveelheid 
 leefgeld die maandelijks overblijft na aftrek van alle vaste lasten. Steeds meer jongeren 
 hebben moeite om rond te komen. Voedselbanken Nederland spreekt van een nieuw 
 verschijnsel. Het vermoeden bestaat dat deze jongvolwassenen voor een belangrijk 
 deel ‘werkende armen’ zijn. De gestegen prijzen van woningen en energie spelen 
 daarbij mogelijk een rol. 

 De werkende armen vormen een aanzienlijke groep in Europa. Volgens Eurostat 
 woonde in 2019 9% van alle werkenden in een huishouden dat een armoederisico liep. 
 Volgens de  SER  is ruim de helft van deze werkende  armen in ons land in loondienst en 
 iets minder dan de helft is zelfstandige. Volgens het onderzoeksrapport “  Als werk 
 weinig opbrengt  ” vallen daarbij twee groepen op. De  eerste groep is laaggeschoold, 
 heeft een tijdelijke contract en blijft qua inkomen meestal steken op het minimumloon. 
 De tweede groep bestaat uit hoogopgeleide zelfstandigen, meestal met een sterke 
 intrinsieke motivatie, zoals kunstenaars, journalisten en auteurs. Zij stappen niet snel 
 over naar ander werk om meer te kunnen verdienen. 

 De jongens starten met het uitladen van alle etenswaar. Het buurtcentrum  koopt geen 
 eten in maar ze verzamelen voedseloverschotten. De etenswaar komt echt overal 
 vandaan. Van supermarkten tot de bakker op de hoek. Met vereende krachten werken 
 de jongens samen. De truck wordt steeds leger. Dan ontdekken Adil en Iman dat er een 
 tekort aan dozen is om de voedingswaar in te verdelen. Ze besluiten om naar de 
 dichtstbijzijnde supermarkt te gaan om daar grote tassen te halen die ze in plaats van 
 de dozen kunnen gebruiken. 

 Als de jongens terug zijn wordt er eerst samen koffie en thee gedronken en daarna 
 gaan de jongens weer hard aan de slag. Ze verdelen groenten, fruit, blikken erwten, 
 potten linzen, gedroogde worst en flessen zonnebloemolie over de dozen. Het is een 
 gezellige chaos, waarbij iedereen door elkaar loopt en af en toe een pak rijst van de 
 een naar de ander wordt geworpen. Tarik: “Dit is toch veel beter dan op straat hangen!” 
 Niet veel later keert de rust terug; de pakketten van deze week zijn klaar! 
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 Vrijwilligers helpen mee met dozen inpakken bij de voedselbank. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemands leven. Schaamte, sociaal isolement, 
 eenzaamheid, stress en depressies kunnen gevolgen zijn van armoede. 1 op de 13 
 Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Onderzoek de impact van armoede op 
 kinderen en maak daar een infographic van. 

 Zoek minimaal twee organisaties op die zich inzetten tegen armoedebestrijding en 
 beschrijf hoe ze dit doen. 

 Ecologie 

 Overmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de gevolgen van 
 klimaatverandering treffen de armste mensen van deze wereld buitengewoon hard. 
 Kun je hier drie voorbeelden van geven? En waarom worden armen hier meer door 
 getroffen? 

 Economie 

 Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt af van hoeveel je 
 maandelijks overhoudt na aftrek van je vaste lasten, zoals huisvesting, verwarming, 
 reiskosten, etc. Als een alleenstaande per maand minder dan € 250 overhoudt voor 
 eten en kleding komt hij in aanmerking. Stel een weekmenu samen met een budget 
 van € 50 per week. Hoe gezond is dit? Wat zou het voor iemand betekenen als dit 
 menu wordt aangevuld met een voedselpakket? 

 Cultuur 

 Er is een groep hoogopgeleide zelfstandigen die in armoede leeft. Waarom denk je dat 
 juist deze groep het risico loopt op armoede? Wat doen gemeenten om deze groep te 
 ondersteunen? 

 Ook is er een groep die vanwege flexibilisering een tijdelijk contract heeft, waardoor zij 
 met het inkomen onder de armoedegrens dreigen te raken. Waarom denk je dat 
 bedrijven minder geneigd zijn, ten opzichte van dertig jaar geleden, een vast contract 
 aan te bieden aan werknemers? Welke rol heeft de overheid in deze ontwikkeling? 

 Ik 

 Zet jij je weleens in als vrijwilliger? Zo ja, wat doe je dan? Zo nee: word je door het lezen 
 van dit verhaal geïnspireerd om dat wel te gaan doen? Motiveer je antwoord. 

 Zoek in een vrijwilligersvacaturebank een functie op die jou aanspreekt en vraag aan 
 de organisatie of je een dag mee kan lopen. Als dat lukte: hoe is deze dag je bevallen? 

 Bron 

 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/arnhemse-jeugd-maakt-voedselpakke 
 tten-we-hopen-hun-negatieve-gevoelens-om-te-buigen-in-iets-positiefs~b30d2ce2/ 
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 1.3.4 Overleven in de natuur 

 “Over ongeveer een uur zullen we bij de eerste hut aankomen”, zegt Robbert 
 opgewekt. Hij heeft meerdere bushcraft-opleidingen gedaan, waarin je leert 
 overleven in de natuur, en loopt nu al een paar uur met Laura en Astrid door de 
 besneeuwde bergen. “Het is hier supermooi”, zegt Laura blij en precies op dat 
 moment glijdt ze weg op een rots. “Auw”, roept ze hard, “mijn enkel!” Robbert rent 
 naar haar toe en koelt haar verzwikte enkel met de sneeuw. Laura baalt als een 
 stekker, ze had nog wel haar nieuwe bergschoenen aan. 

 Terwijl ze op een rots midden op een sneeuwvlakte Laura’s enkel bekijken, slaat het 
 weer om. Binnen enkele minuten wordt de lucht pikzwart en begint het te onweren. 
 Door de herrie van de storm heen roept Astrid: “Echt absurd, je kan door de regen geen 
 twintig meter meer kijken.” “De hut is nog maar vijfhonderd meter. Achter die bergkam.”, 
 roept Robbert terug. Maar in het kwartier dat ze stilzitten, voelt hij zichzelf afkoelen. 
 Laura bevestigt wat hij denkt. “De pijn valt wel mee, maar ik begin het koud te krijgen.” 

 Robberts gedachten gaan op volle snelheid: We moeten binnen een halfuur in een 
 shelter zijn, anders raken we onderkoeld. Maar: Laura kan niet meer lopen, we weten 
 niet precies waar de hut is, we kunnen niets zien door het donker en het extreme 
 noodweer en we hebben het koud. Wat nu? Dan roept hij opeens: “We zetten de tent 
 hier op”. Alle kleine problemen die normaal te overzien zijn, zorgen nu voor een 
 potentieel levensbedreigende situatie en opsplitsen is uitgesloten! 

 Hij haalt de pannen uit zijn rugzak en vraagt Astrid en Laura om er een kuil mee te 
 graven. Daarin zetten ze samen zo goed mogelijk de tent op en hij duwt de dames naar 
 binnen. “Al je kleding uittrekken”, commandeert hij, “want die zijn nat. De gasbrander 
 aansteken als kacheltje en warme dingen eten en drinken.” Robbert staat zelf nog 
 buiten als de bliksem dichtbij inslaat. Roze. Paars. Prachtige kleuren. Het is een explosie 
 op minder dan vijftig meter. Pas rond elf uur ‘s avonds gaat de storm liggen. “We halen 
 het wel”, mompelt Robbert, al lukt slapen door alle sensaties niet meer. Het drietal 
 kletst totdat het licht wordt en samen zien ze de zon opkomen. “Dit is echt de mooiste 
 zonsopgang ooit”, zegt Robbert opgelucht. 

 De mooiste zonsopgang ooit op de Translagorai route, Dolomieten, Italië. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Je leert bij bushcraft onder andere EHBO met dingen uit de natuur en hoe je kunt 
 samenwerken met de natuur. Welk voorbeeld daarvan staat er in dit verhaal? 

 Heb jij wel eens hulp verleend aan iemand? Zo ja, hoe voelde dat? 

 Heb jij wel eens iemand willen helpen, maar wist je niet hoe? Wat heb je toen gedaan? 

 Ecologie 

 Hoe maakt Robbert gebruik van de isolerende eigenschap van sneeuw? 

 Hoe ben jij afhankelijk van de natuur? Geef daar eens voorbeelden van. Hoe zou jij 
 meer kunnen samenwerken met de natuur? Geef daar een voorbeeld van. 

 Economie 

 Waar kun je brandnetelzalf voor gebruiken? Zoek uit hoe je van brandnetels een zalf 
 kunt maken. Wat kost dit aan materialen? Kun je deze zalf ook kopen in de winkel? Zo 
 ja, hoeveel kost die? Wat is het verschil in prijs? 

 Er zijn veel andere planten waarmee je EHBO kunt uitoefenen. Welke planten ken jij die 
 een geneeskrachtige werking hebben? Wil jij hier meer over weten? Waarom wel of 
 niet? 

 Cultuur 

 Weet jij hoe je kunt overleven in de natuur? Welke voorwerpen/basisuitrusting heb je 
 echt nodig om te kunnen overleven? Zoek op internet eens naar de SAS Survival Guide. 

 Hoe kom je aan water, eten, kleding en beschutting in de natuur? 

 Als je alleen met natuurlijke middelen zou leven, welke spullen blijven er dan over in 
 jouw leven? Wat zou je het meeste missen? 

 Ik 

 Hoe voel jij je in verschillende weersomstandigheden? 

 Heb jij ooit een extreme weersituatie meegemaakt? Was je alleen of met anderen? En 
 maakte dat verschil? 

 Zou bushcraften als hobby bij jou passen? Waarom wel/niet? 

 Kamperen in de bergen bij nacht. 
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 1.4 Wereldbeeld & Taal 
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 1.4.1 Taal is meer dan communicatie 

 Tijdens een reis door Alaska ontmoette Bas een inuit (vroeger: eskimo), die aan het 
 zeevissen was. Bas vroeg aan de inuit waar hij voor een nacht zijn tentje kon 
 opzetten. De inuit keek hem vriendelijk, maar zwijgend aan. Toen zag Bas dat hij 
 langzaam alle woorden, die hij gesproken had, onhoorbaar zachtjes in zichzelf 
 herhaalde. Hij “herkauwde” elk woord wat gezegd was, zorgvuldig invoelend. Na 
 een pauze van enkele minuten zei hij: “Het is goed. Je tent kan daar staan.” 

 Inuit begrijpen dat taal meer is dan woorden. Communicatie omvat meer dan hoofd en 
 hart kunnen bevatten. In een sneeuwstorm bij min 45 graden zeg je alleen de 
 essentiële woorden. Inuit praten daarom vooral met hun ogen en nemen volop de tijd 
 voor stiltes. Stiltes, waarin de kern van een woord innerlijk herhaald, gehoord en 
 gevoeld wordt. 

 Taal wordt vaak misbruikt. Rond het jaar 1250 loofde Isabella van Aragon, dochter van 
 de Spaanse koning, een grote beloning uit aan degene die haar zou helpen om haar 
 uiteenvallende land bijeen te houden zonder oorlog. Daarop kwam er een wijze man, 
 die sprak: ”Ik zal een grammatica schrijven voor de officiële Spaanse taal. Kondig 
 vervolgens al uw wetten af in deze verheven taal. Iedereen die met u om wil gaan zal 
 zo één taal, uw taal, moeten spreken. Dit zal u eenheid en macht brengen.” En zo 
 geschiedde. Taal wordt in dit voorbeeld een machtsmiddel. 

 In 1870 reisde de archeoloog en ‘taalgenie’ Heinrich Schliemann per koets van Frankrijk 
 naar Noord-Turkije. In die tijd had iedere streek z’n eigen dialect. Heinrich nodigde 
 daarom regelmatig mensen in zijn koets uit om mee te praten. Aan het eind van elke 
 dag schreef hij in zijn dagboek niet alleen in de verschillende talen, maar ook in het 
 dialect van de streek. Zo leerde Heinrich meer dan 20 dialecten spreken! 

 Inuit in winterkleding. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Welke sociale functies heeft taal? 

 Wanneer zijn woorden niet nodig om te communiceren? 

 Wat is er wel nodig om begrijpelijk te zijn voor een ander? 

 Waarom wordt taal vaak misbruikt? 

 Wat is er nodig voor een vollediger afstemming en inleving? 

 Ecologie 

 Hoe communiceren bomen met elkaar? En hoe communiceren schimmels met elkaar? 

 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met menselijke communicatie? 

 Economie 

 Welke rol heeft taal bij verkoop van producten? 

 Welke vorm krijgt taal bij het maken van belangrijke afspraken, zoals 
 koopovereenkomsten? 

 Cultuur 

 Ken jij het dialect van de streek waar je bent opgegroeid? Zo ja, noem een paar leuke 
 uitdrukkingen. 

 Ik 

 Kan jij je uitdrukken in gebarentaal? En in lichaamstaal? En in pantomime? 

 Welke van deze drie talen spreken jou het meeste aan? En waarom? 

 Leven in een koude leefomgeving vraagt om aanpassingen, ook in hoe je met elkaar 
 communiceert! 
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 1.4.2 Spreken zonder woorden 

 Sjokkend komt Kristo de aula binnen lopen. Hij knalt zijn veel te zware tas met 
 boeken op het bankje waar hij en zijn vrienden altijd hangen. Dan ploft hij er zelf 
 naast en begint onderuitgezakt en met zijn armen over elkaar naar zijn schoenen te 
 staren. “Jo man, wat is er met jou aan de hand?”, vraagt Mattias, terwijl hij een knikje 
 met zijn kin omhoog maakt. Kristo haalt nors en kort zijn schouders op. Hij weet nog 
 niet of hij zin heeft om erover te praten. Hij sluit zijn ogen, maar als hij na een diepe 
 ademhaling zijn ogen weer opendoet, kijkt Mattias hem nog steeds vragend aan. 

 Mattias schuift zijn tas opzij en komt naast hem zitten. Even maken ze oogcontact en 
 dan begint Kristo te vertellen. “Vanmorgen liep ik naar beneden en hoorde mijn ouders 
 heel hard tegen elkaar praten. Toen ik de deur opendeed, voelde ik aan alles dat ze 
 ruzie hadden. Toen ik ernaar vroeg, zeiden ze dat er niets aan de hand was. Maar dat is 
 gewoon niet waar! Toen draaide mijn moeder zich om en liep zonder iets te zeggen 
 naar de keuken en begon ontbijt te maken. Mijn vader liep vervolgens naar boven 
 zonder iets te zeggen en in de keuken ging mijn moeder allemaal suffe vragen in het 
 Turks aan mij stellen. En weet je, ze praat alleen maar Turks als ze boos of verdrietig is 
 of als ze tante Elif of oma aan de telefoon heeft. Dus toen wist ik het zeker. Ik snap 
 alleen niet waarom ze dat niet eerlijk zeggen. Iedereen heeft toch wel eens ruzie?” 

 Mattias kijkt Kristo aan: “Dat is rot man. Ik wil het niet goed praten of zo, maar misschien 
 hadden je ouders wel een reden om er niet met jou over te praten”. Dan valt het 
 gesprek stil. Mattias kijkt even naar Laura die hun kant op kijkt. Met een vragende blik 
 gaat ze met haar ogen van Mattias naar Kristo en weer terug. Mattias geeft haar een 
 tevreden knikje terug en draait zijn duim vluchtig omhoog. Het komt wel goed met zijn 
 vriend, maar nu is het wel even balen. 

 Iedereen heeft toch wel eens ruzie? 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Communicatie zorgt voor verbinding tussen mensen. Hoe zou jij je voelen als je niet 
 meer met anderen kunt communiceren? 

 Veel mensen geven aan dat communiceren via digitale middelen, zoals de telefoon en 
 sociale media, minder verbindend voelt dan in het echt met iemand praten. Wat vind jij 
 hiervan? 

 Waarom is het vanuit sociaal oogpunt belangrijk dat soortgenoten, dieren en mensen, 
 met elkaar communiceren? 

 Ecologie 

 Dieren communiceren net als mensen op hun eigen manier. Welke voorbeelden ken je 
 hiervan? 

 Door menselijke ontwikkelingen wordt de communicatie tussen dieren soms verstoord. 
 Bedenk of zoek hier voorbeelden van op. Welke gevolgen zou dit hebben voor deze 
 diersoort? 

 Waarom is het vanuit ecologisch oogpunt belangrijk dat soortgenoten, ook mensen, 
 met elkaar communiceren? 

 Economie 

 In reclames wordt veel gebruikgemaakt van slogans, muziek en lichaamstaal. Wat zijn 
 hiervan de voordelen voor reclamemakers? 

 Muziek wekt bepaalde emoties op. Ben jij je bewust van de muziek op de achtergrond 
 van bijvoorbeeld een reclame, film of documentaire? En weet je wat voor gevoel dit bij 
 jou oproept? Waarom zouden reclame-, film- of documentairemakers jou een bepaald 
 gevoel willen geven? 

 Cultuur 

 De moeder van Kristo begint in het Turks te praten als ze emotioneel is, omdat dit haar 
 moedertaal is. Wat is jouw moedertaal? 

 Welke talen spreek je nog meer? In welke taal spreek je het liefst, als je over emoties 
 praat? 

 Ken jij mensen die twee- of meertalig zijn opgegroeid? Wat zijn daar de voor- en 
 nadelen van? 

 Lichaamstaal is niet in elke cultuur hetzelfde. Zoek voor een ander land op welke 
 gebaren er anders zijn dan in het land waar jij woont. 

 Ik 

 Marcel Marceau was de grondlegger van de ‘mime’, een voor ieder mens direct te 
 begrijpen lichaamstaal, die nog veel gebruikt wordt door clowns en acteurs. Druk aan 
 klasgenoten door middel van ‘mime’ tien voorwerpen, plekken of emoties uit en laat ze 
 raden wat je uitbeeldt. 
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 1.4.3 Plat proatn 

 Femke en Jannao klussen aan de caravan, die hun docent Daan in het 
 technieklokaal heeft gezet. Iedereen die klaar is met zijn theorieopdrachten, mag 
 aan de caravan klussen. De bedoeling is dat de caravan omgebouwd wordt tot een 
 foodca  r, die ingezet kan gaan worden tijdens festivals  en schoolevents. “Goat 
 goed?”, vraagt Daan. Femke en Jannao kijken op. “Best” zeggen Femke en Jannao 
 tegelijkertijd. 

 “Het is best fijn dat we met Daan ‘plat’ kunnen praten” zegt Femke als ze weer verder 
 klussen. “Ja”, zegt Jannao, “Doordat Daan Twents met ons spreekt, heb ik het gevoel dat 
 ik echt mezelf kan zijn. Dat is wel anders dan bij mevrouw Jutte, die per se wil dat we in 
 ‘goed’ Nederlands praten en schrijven. Bij haar voel ik me altijd een beetje 
 ongemakkelijk. Zeker als ik per ongeluk toch een woord verkeerd zeg en ze me dan 
 verbetert.” 

 Femke kijkt Jannao doordringend aan. “Weet je, je moet juist trots zijn dat je Twents 
 spreekt. Veel mensen krijgen dat niet meer van huis uit mee en het is toch een stukje 
 cultuur wat bij deze streek hoort!” 

 De pauzebel gaat en terwijl ze naar de kantine lopen zegt Femke tegen Jannao: “Wil je 
 eens luisteren naar mijn inzending voor het Twents songfestival? Het is op de melodie 
 van ‘Tu as le coeur qui change’’ van Liesbeth List. Femke geeft haar oordopjes aan 
 Jannao, die aandachtig luistert. “Dit is echt cool”, zegt hij, “Dit moet je inzenden!” 

 Femke kijkt opgelucht. “De winnaar van vorig jaar was echt heel goed. Ik twijfel daarom 
 best wel.” Jannao legt een arm op haar schouder en kijkt haar in de ogen. “Het gaat 
 toch om het mee doen en om iets van jezelf te laten horen, waar jij je goed bij voelt?!” 
 Femke zucht diep. Daar heeft Jannao wel gelijk in. Maar het is zo moeilijk om echt iets 
 van zichzelf aan anderen te laten horen. Ze voelt zich daar best onzeker over. En dan 
 ook nog eens in het Twents! 

 Femke componeert haar eigen songs in het Twents. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Naast communicatiemiddel, heeft taal nog een andere functie: het uitdragen van je 
 identiteit. Door het dialect van jouw streek te spreken, laat je aan de buitenwereld zien 
 waar je vandaan komt, waar je  roots  liggen. Artiesten  kiezen er steeds vaker voor om in 
 hun eigen moedertaal te zingen, omdat die emotioneel dichter bij hun hart ligt. Op de 
 website ‘  Taalhelden  ’ word je uitgedaagd om een lied  wat je mooi vindt in het 
 Nederlands of in een dialect te vertalen. Doe mee! En vertaal een lied waar jij helemaal 
 warm voor loopt! 

 Ecologie 

 Iedere streek heeft z’n eigen streektaal. Welke streektaal werd er van oudsher 
 gesproken in de regio waar je bent geboren? Wordt deze nog steeds gebruikt? Zo ja, 
 hoe? Zo nee, waardoor is die volgens jou verdwenen? Bronnen: 

 http://www.detaalvanoverijssel.nl/ 

 https://www.dialectloket.be/beeld/taalkaarten/ 

 https://www.meertens.knaw.nl/kaartenbank/ 

 Economie 

 “Meer dan de helft van de wereldbevolking is meertalig en in Nederland wonen meer 
 dan 2,5 miljoen mensen die naast het Nederlands met een andere taal zijn opgegroeid. 
 In de landelijke leerplandocumenten voor het curriculum Nederlands is meertaligheid 
 echter niet expliciet benoemd en uitgewerkt. Het taalcurriculum lijkt zich daarmee 
 vooral te richten op leerlingen met het Nederlands als moedertaal. Eentalig 
 georiënteerd onderwijs sluit niet goed aan op de talenrijkdom in de klas en belemmert 
 zowel het welbevinden van meertalige leerlingen, als hun schoolprestaties. 
 Bron:”  http://downloads.slo.nl/Repository/meertaligheid-in-primair-en-voortgezet-ond 
 erwijs.pdf  .) 

 Scholen kunnen ervoor kiezen om een  “  language friendly  school  ” te worden. Beschrijf 
 de voor- en nadelen van zo’n school. Schrijf een advies voor jouw school. 

 Cultuur 

 De Nederlandse taal is al eeuwen in ontwikkeling. De oudste bekende woorden en 
 tekstjes uit de Lage Landen dateren al uit de zesde eeuw. Het Nederlands was in die 
 tijd vooral een spreektaal. De oudste bekende tekst is een liefdesliedje, vermoedelijk 
 rond 1075 geschreven door een monnik: “  Hebban olla  vogala nestas  hagunnan hinase 
 hic anda thu. Wat unbidan we nu?” 

 Maak naar aanleiding van de  video  een eigen liefdesliedje  in je eigen (streek)taal. 

 Ik 

 Zoek naar de achtergrond en betekenis van jouw voor- en achternaam. Wat betekent 
 het voor jou om meer te weten over je eigen naam? 
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 1.5 Verbinding met de natuur 
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 1.5.1 Thuis in het bos 

 Carlos kijkt op zijn horloge. Het is 13:47. Hij zou nu op school moeten zitten, maar in 
 plaats daarvan dwaalt hij buiten over een bosweggetje. Zonnestralen schijnen door 
 het frisgroene bladerdek en tekenen schaduwpatronen op het pad. Carlos voelt zijn 
 hoofdpijn langzaam zakken. Hij vult zijn longen met de frisse boslucht en ademt 
 langzaam uit. 

 In de stilte tussen de bomen voelt Carlos zich op zijn gemak. Veel meer dan in de stad, 
 met het constante geraas van auto’s, flitsende lichten en schreeuwerige reclames. Het 
 bos voelt ook veel meer als thuis dan zijn school, die hij soms ‘de leerfabriek’ noemt. 
 Moeiteloos vindt hij zijn weg door het bos. Zonder bordjes, maar door zich te laten 
 leiden door wat hij onderweg tegenkomt. Hij bestudeert het mos, luistert naar de 
 vogels en merkt op welke veranderingen de seizoenen met zich meebrengen. En als 
 de bladeren vallen, ziet hij aan de gekleurde bodem welke bomen en struiken er 
 groeien. 

 In Carlos’ woonplaats is steeds minder natuur te vinden. De klimbomen uit zijn jeugd 
 moesten plaats maken voor woningbouw. De gemeente had gelukkig vorig jaar wel 
 wat bermen laten verwilderen en wat perkjes laten overwoekeren. Al ging het om een 
 kostenbesparing in onderhoud, de insecten en vogels waren er blij mee. Ook Carlos 
 vond deze ‘vergroening’ een vooruitgang, maar dat gold niet voor iedereen. Meerdere 
 buurtbewoners hadden geklaagd, want het was tenslotte de taak van de gemeente om 
 de boel netjes te onderhouden. Tegen het eind van de zomer was het dus alweer 
 gedaan met dit stukje nieuwe ‘wilde natuur’. 

 “Mensen weten niks van de natuur af”, moppert Carlos zachtjes voor zich uit. Anders 
 zouden ze niet zomaar overal hun afval laten slingeren. Hij denkt aan de plasticsoep, 
 waar hun aardrijkskundedocent laatst een les aan had gewijd. Over aardrijkskunde 
 gesproken, het is bijna 14:00 uur en dat betekent dat zijn klasgenoten zo hun boeken 
 pakken om naar de les te gaan. Opeens komt het hem vreemd en ironisch voor om uit 
 een boek en via een digibord te leren over de aarde, die zich overduidelijk buiten het 
 klaslokaal bevindt! 

 Leren langs een bospad (Foto: Irina Iriser /  Unsplash  ). 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wat betekent het voor ons dat we steeds minder groen om ons heen hebben? 

 Welke rol speelt natuur bij het welzijn van mensen, denk je? 

 Welke inzichten kun je op internet vinden over natuur in relatie tot gezondheid? 

 Ecologie 

 Het gebrek aan natuur in bebouwde gebieden is niet alleen ten nadele van de mens. 
 Welke waarde hebben stukken groen in onze woonomgeving voor ecosystemen? 

 Economie 

 Natuur en duurzaamheid krijgen bij overheden of gemeentes vaak niet de hoogste 
 prioriteit. Wanneer er meer in groen geïnvesteerd zou worden, zijn daar voor ons dan 
 ook economische voordelen aan verbonden? Welke? 

 Cultuur 

 In onze maatschappij is er steeds meer afstand tussen mens en natuur ontstaan, terwijl 
 we als mensen juist ook deel uitmaken van de natuur. Wat kan er gedaan worden om 
 deze afstand te overbruggen en het gevoel van verbondenheid met de aarde weer te 
 voelen? 

 Ik 

 In het verhaal lees je dat Carlos tot rust komt in het bos. Wat associeer jij met de 
 natuur? In welke natuurgebieden kom jij graag? En wat ervaar je als je op die plekken 
 bent? 
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 1.5.2 Tiny forests 

 Yara en Linde zitten in de vijfde van het atheneum en weten desgevraagd echt wel 
 waar bossen allemaal goed voor zijn. Linde: “Ze vergroten de biodiversiteit, kunnen 
 bij piekbuien water bergen en zijn goed voor de gezondheid, onder andere omdat 
 ze de luchtkwaliteit verbeteren en hittestress verminderen.” 
 “Maar ja”, zucht Yara, ”wij wonen middenin een grote stad en het bos is best ver 
 weg.” Gelukkig heeft het  IVN  het initiatief genomen  tot de aanleg van Tiny Forests, 
 die bij kunnen dragen aan een beter contact tussen stadsbewoners en natuur. 

 Denk bij een Tiny Forest aan een klein bos beplant met inheemse boomsoorten in een 
 stedelijke omgeving ter grootte van een tennisveld (ruim 200 m2). Niet alleen een 
 prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 
 Zaandam had in 2015 de primeur en ondertussen hebben al tientallen Nederlandse 
 gemeenten een  Tiny Forest  aangelegd, vaak in de buurt  van scholen. 

 Tiny Forests zijn dan wel klein, maar door gebruik te maken van de  Miyawaki–methode 
 groeien ze als kool en hebben ze een hoge biodiversiteit. De Japanner Akira Miyawaki 
 ontwikkelde in de jaren ’70 een bosbouwmethode om inheemse bossen in korte tijd te 
 herstellen tot een veerkrachtig ecosysteem. De Indiër Shubendu Sharma paste deze 
 methode aan voor onderhoudsvrije en bio-diverse stadsbossen. Sharma heeft met zijn 
 bedrijf  Afforestt  al honderden Tiny Forests aangelegd  in India, Japan, Pakistan en 
 Amerika. 
 Volgens Miyawaki begint alles met een goede voorbereiding van de grond, waarna er 
 minstens veertig verschillende soorten inheemse heesters en bomen van 
 verschillende grootte erg dicht op elkaar worden geplant in een mix van langzame 
 (80%) en snelle (20%) groeiers. 

 Als een Tiny Forest eenmaal is aangelegd, wordt hij in Nederland gekoppeld aan 
 enkele Tiny Forest Rangers  ,  leerlingen die de ‘boswachter’  meehelpen.’ De Rangers 
 meten en tellen bomen, adopteren bomen en helpen ook mee bij het onderhouden 
 van een Tiny Forest. Dit doen ze aan de hand van het  Tiny Forests handboek  . Yara en 
 Linde hebben zich al als vrijwilliger aangemeld! 

 Samen bomen planten in een Tiny Forest. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Voor je begint met een Tiny Forest moet je eerst een plek en sponsors vinden die het 
 Tiny Forest willen financieren. Als de gemeente enthousiast is, kan die waarschijnlijk 
 helpen bij het maken van een ontwerp en een beheer- en beplantingsplan. Welke 
 andere medestanders (mensen, bedrijven en groepen) zouden kunnen helpen om een 
 Tiny Forest te realiseren? Het IVN kan daar bijvoorbeeld bij helpen. 

 Ecologie 

 Wat is volgens jou beter: het aanleggen van tien kleine bossen of één groot bos? En 
 waarom denk je dat? 

 Economie 

 Het doorlopen van het stappenplan en de realisatie van een Tiny Forest kost volgens 
 het IVN zo’n € 22.000. De aanleg is daarmee duurder dan een ‘gewoon’ stukje 
 openbaar groen, maar een Tiny Forest levert op lange termijn ook wat op. Waar denk je 
 dan aan? 

 Cultuur 

 Zou een Tiny Forest in Japan of Pakistan er anders uitzien dan bij ons? Zo ja, waarom is 
 dat zo? Waarom wel of niet? 

 Ik 

 Ga op zoek waar, liefst in de buurt van jouw school, een Tiny Forest kan komen en 
 bespreek de mogelijkheden met zoveel mogelijk mensen, zoals je mede-leerlingen, 
 leraren, ouders en bedrijven. Maak hier een kansenkaart van. Visualiseer in de 
 kansenkaart de verschillende mogelijkheden en beschrijf kort de kern van de 
 gesprekken en bevindingen die je erover hebt gehad. 
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 1.5.3 Te veel stikstof: de grenzen zijn bereikt! 

 Van jongs af aan ging Arnold met zijn vader mee naar activiteiten van het IVN 
 (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Hij vond het heerlijk om in de 
 natuur te struinen en op een dag vond hij een dode sperwer in het bos. Om zijn 
 pootje zat een metalen ring. Arnold besloot om contact te zoeken met de persoon 
 die de vogel geringd had. Het bleek een roofvogelonderzoeker, die hem enthousiast 
 maakte om zelf ook roofvogels te (onder)zoeken. 

 Door deze ervaring is Arnold bioloog geworden en doet hij nu onderzoek naar de 
 kwaliteit van de natuur. Onder andere aan de hand van het nestgedrag van roofvogels. 
 Maar ook door het gedrag en het voorkomen van andere dieren te analyseren, zoals 
 insecten, vleermuizen en koolmezen. Een paar jaar geleden heeft Arnold voor het eerst 
 bij koolmezen, die aan het broeden waren in nestkasten in het bos, misvormde 
 kuikentjes met geknakte pootjes aangetroffen. Later trof hij ook dode nestkuikens van 
 sperwers aan. Waarom zouden die pootjes van de nestkuikens geknakt zijn?, vroeg hij 
 zich af. Hij besloot dit te gaan onderzoeken 

 Bij nader onderzoek ontdekt Arnold dat er te weinig calcium (kalk) in de bodem en de 
 boombladeren zit. Hierdoor leven er geen huisjesslakken meer, die calcium voor hun 
 slakkenhuis nodig hebben. En zonder slakken kunnen mezen niet aan calcium komen 
 om aan hun jongen te voeren. Daardoor krijgen ze zwakke pootjes. Sperwers eten 
 mezen en krijgen dus ook te weinig calcium binnen, waardoor ook de pootjes van de 
 nestkuikentjes van sperwers te slap worden. Door het gebrek aan calcium breken 
 botten gemakkelijk en gaan de vogels dood. 

 Door het te veel aan stikstof in het milieu, wordt de bodem veel te zuur en hierdoor 
 verdwijnt er steeds meer calcium uit de bovenlaag van de bodem. Arnold had wel 
 berichten over de stikstofproblematiek gelezen, maar dat het zo erg is geworden gaat 
 voor hem over alle grenzen heen. Om het probleem op te lossen is er minder stikstof 
 en herstel van de bodemkwaliteit nodig. Gelukkig kan iedereen de vogels helpen. 
 Bijvoorbeeld door naast vetbolletjes ook schelpengruis op voederplanken in je eigen 
 tuin of balkon aan te bieden. 

 Geknakte pootjes bij dood vogeltje. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de natuur. Welke 
 organisaties beschermen planten en dieren? Hoe beschermen deze organisaties 
 planten en dieren? 

 Welke manier van beschermen spreekt jou het meeste aan? Beschrijf waarom. 

 Ecologie 

 Een te veel aan stikstof geeft ernstige milieuproblemen. Zo ernstig dat in Nederland 
 zelfs een aparte minister is aangesteld om de stikstofproblematiek aan te pakken. 

 Beschrijf vijf milieuproblemen, die door te veel stikstof ontstaan, en welke oplossingen 
 er zijn. 

 Hoe ziet de stikstofkringloop eruit? Maak een tekening om dit uit te leggen. Denk aan: 

 ●  De diverse scheikundige vormen van hoe stikstof (N) in de natuur kan voorkomen 
 ●  Welke problemen die in de natuur voorkomen worden veroorzaakt door stikstof 
 ●  Hoe niet-schadelijke stikstofvormen omgezet kunnen worden in schadelijke 

 vormen 
 ●  Hoe schadelijke vormen van stikstof weer onschadelijk gemaakt kunnen worden 
 ●  De menselijke invloed op deze kringloopprocessen. 

 Economie 

 Ons kleine land verdiende in 2019 8,7 miljard euro aan de afzet van vlees, waarvan 5,2 
 miljard voor de export. Wat is de relatie tussen de vleesproductie en de grote 
 stikstofproblemen? 

 Welke economische belangen zie je bij de aanpak van de stikstofproblematiek? 

 Cultureel 

 In het Amazone-regenwoud wordt 6.000 km2 per jaar aan bomen gekapt ten behoeve 
 van sojaproductie voor veevoer. Ter vergelijking: 1 km2 is 200 voetbalvelden. Kun je 
 uitleggen hoe je door het eten van een hamburger of stuk kaas, bijdraagt aan 
 ontbossing, milieuvervuiling en sociale ongelijkheid? 

 Waar kun je op letten bij het eten van een hamburger of stuk kaas om de ontbossing, 
 het milieu en de sociale ongelijkheid minder te belasten? 

 Ik 

 Wat kun je zelf doen om de problemen van stikstof te verminderen? Wat doe je al? 
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 2 SOCIAAL 
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 2.1 Communicatie & Sociale vaardigheden 
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 2.1.1 Groepsprocessen in goede banen 

 “Ik wil met je praten!”, roept Willem boos, ”maar niet nu!” Communicatie is lastig, 
 zeker in een groep. We hebben de neiging om niet goed naar elkaar te luisteren, 
 elkaar te negeren of te onderbreken. We staan elkaar te weinig toe om onze 
 gedachten volledig ten einde te denken, doorvoelen en verwoorden. Er is sinds de 
 jaren 70 veel ervaring met heldere communicatie binnen de internationale 
 ecodorpenbeweging. Succesvolle overleg- en besluitvormingsmethoden, zoals 
 ‘consent’, ‘talking stick’ en ‘Forum’ kunnen helpen. 

 Als je in een groep woont of werkt is gezamenlijke besluitvorming essentieel. Om te 
 beginnen moet het voorstel waarover gestemd wordt duidelijk zijn. Vervolgens moet 
 iedereen zijn mening kunnen geven. Daarna volgt traditioneel een stemming, meestal 
 door handopsteken, waarbij de meeste stemmen gelden. Helaas heeft het besluiten bij 
 meerderheid van stemmen vaak tot gevolg dat de ‘tegenstemmers’ zich niet gehoord 
 voelen. Daarom wordt binnen ecodorpen vrijwel altijd besloten ‘met consent’. Eenieder 
 die het niet eens is met een voorstel, moet dan een aangepast voorstel indienen, dat 
 opnieuw in stemming wordt gebracht. Komt de groep er niet uit, dan wordt de 
 tegenstemmer gevraagd of hij ‘geen overwegend bezwaar’ heeft tegen een besluit. 

 Een andere methode is de ‘praatstok’ of ‘talking stick’, een meestal mooi versierde stok 
 die rondgaat in de groep. Degene die de stok heeft, spreekt vanuit het hart. De rest 
 zwijgt en luistert vanuit het hart. Het is belangrijk dat iemand ongestoord zijn hele 
 verhaal kan doen, voordat hij de stok doorgeeft. 

 Bij groepsgesprekken is het belangrijk dat er vooraf twee mensen aangewezen 
 worden, die de rol van ‘hartbewaker’ (  heart keeper  )  en ‘tijdbewaker’ (  time keeper  ) op zich 
 nemen. De hartbewaker stelt een pauze of een ‘energizer’ voor als mensen moe 
 worden van het praten. De tijdbewaker let op dat er niet langer gepraat wordt dan tot 
 het afgesproken tijdstip. 

 Bij conflicten tussen personen zijn er verschillende gesprekstechnieken. Bij het ‘Forum’ 
 uit ecodorp Tamera (Portugal), nodigt een gespreksleider steeds één persoon uit om 
 midden in de kring plaats te nemen en te delen waar hij of zij mee worstelt. Iedereen 
 luistert. Daarna gaat die persoon uit het midden en verwoorden de anderen objectief 
 wat ze hebben gezien en ervaren. Bijvoorbeeld: “Ik heb een mens gezien, die boze 
 woorden zegt, maar die zich verdrietig voelt”. 

 In een cirkel is iedereen gelijk aan elkaar (foto: Bas Visser). 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom zijn gesprekstechnieken in groepen nodig? 

 Wat gaat er vaak fout bij besluitvorming? 

 Waarom is het niet verstandig om rechtstreeks te discussiëren bij een groepsconflict? 

 Welke van technieken uit het verhaal zou je wel eens willen ervaren? 

 Ecologie 

 Is er een verband tussen communicatie tussen mensen en communicatie tussen 
 dieren? 

 Economie 

 In hoeverre bepalen financiële belangen onze manier van communiceren? 

 Hoe zou je openhartig over geld kunnen delen? 

 Cultuur 

 In welke culturen maken ze gebruik van een (soort) talking stick? 

 Wat maakt het praten met de ‘praatstok’ tot een prettige ervaring? 

 Ik 

 Tip: Wanneer iemand iets wil zeggen in een grote groep, spreek dan van tevoren af dat 
 wanneer iemand zijn hand opsteekt, de rest meteen zijn mond dicht doet en ook zijn 
 hand opsteekt.  Binnen de kortste keren kun je zo een heel stadion of aula stil krijgen. 
 Probeer het maar eens. 

 Samenwerken in een cirkel waarbij iedereen wordt gehoord, zonder getouwtrek! 
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 2.1.2 Groene straten… of toch maar niet? 

 “Maar dat hebben we helemaal zo niet afgesproken!”, zegt Tabatha, “Geasfalteerde 
 straten zijn niet duurzaam en de zwarte kleur vind ik ook niet mooi!” Boris kijkt haar 
 strak aan: “We hebben dit vorige week, toen jij er niet was, samen beslist. Iedereen 
 was het er mee eens. En de regel is dat als je er niet bent bij het nemen van 
 beslissingen, je vertrouwt op de groepsbesluiten die dan worden genomen.” 

 De docent hoort deze discussie van afstand en komt bij hun staan. “Wat is het 
 probleem?”, vraagt de docent. Tabatha staart met tranen in haar ogen naar de 
 maquette, die ze samen met haar groepje aan het maken is. “In ons plan voor een 
 duurzame wijk stond dat we de straten autovrij zouden houden en dat we ze zouden 
 maken van Aquagreen ecologische grasroosters. Maar nu heeft de groep vorige week 
 zonder mij besloten om de straten toch te asfalteren, terwijl ik zo mijn best heb gedaan 
 om de straten mooi te maken”. “Ja maar die grasroosters zijn alleen geschikt voor 
 speelpleinen en opritten en niet voor straten.” zegt Boris. 

 “Tja, hoe gaan jullie dat nou doen als iemand wil afwijken van eerder gemaakte 
 afspraken?” vraagt de docent. “Nou, gewoon”, zegt Boris, “als je een beter idee hebt, 
 dan vraag je aan de rest of ze het ermee eens zijn. Als er niemand bezwaar heeft, dan 
 pas je het aan. En als je er niet bij bent, dan moet je je daarbij neerleggen.” De docent 
 kijkt naar Tabatha. “Ik zie dat jij hier verdrietig door bent”, zegt hij, “en ik heb het idee dat 
 je daar een goede reden voor hebt.” Tabatha knikt. 

 Boris en zijn groepsleden worden stil. De docent: “Misschien is het tijd dat jullie 
 nadenken hoe je omgaat met bezwaren van groepsleden, die niet bij een beslissing 
 waren. Soms kunnen deze namelijk nieuwe inzichten geven”. De groep besluit om 
 opnieuw naar het voorstel van Tabatha te kijken en ze besluiten daarna samen, om in 
 de straten plantenbakken te plaatsen om het autoverkeer tegen te gaan. Daarnaast 
 gaan ze de straat groener maken door groene muren. Dan hoeven ze de maquette 
 maar een beetje aan te passen. 

 Vergroening rond kantoorgebouwen, Park 2020 in Hoofddorp. (foto: Henk Petter) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 De groep van Boris en Tabatha heeft beslist dat als je niet bij een overleg bent, je het 
 vertrouwen geeft aan de groep om samen besluiten te nemen. Je legt je er dan bij neer 
 wat er in jouw afwezigheid wordt besloten. Wat vind je van deze regel? 

 De docent vraagt de groep nog eens naar deze regel te kijken en deze eventueel aan 
 te passen. Wat zou jij aan de groep van Boris en Tabatha voorstellen om die regel te 
 verbeteren? 

 Ecologie 

 Sommige vogels kunnen in hele grote zwermen samen vliegen. Als je de vogels in een 
 zwerm ziet vliegen, botsen ze nooit tegen elkaar.  Hoe denk je dat dit komt? Wat 
 kunnen we leren van de manier waarop vogels in een zwerm samen vliegen? 

 Economie 

 Wat voor economisch voordeel kan worden behaald als er met regelmaat 
 gereflecteerd wordt op eerder gemaakte besluiten? 

 Cultuur 

 Het maken van besluiten waar iedereen het mee eens is, noem je besluitvorming op 
 basis van consensus. Het maken van besluiten waarbij niemand bezwaar heeft, noem 
 je besluitvorming op basis van consent. Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee 
 manieren van besluitvorming? 

 Ik 

 Hoe en hoe vaak geef jij tijdens het samenwerken in een groep aan wat je belangrijk 
 vindt? 

 Gaat dit je makkelijk af? Wat vind je er soms moeilijk aan? 

 Groene daken in de stad. 
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 2.1.3 Media (on)wijsheid 

 Kashmir zit geërgerd naar zijn docente natuur- en scheikunde te luisteren. Ze houdt 
 een mooi praatje over alternatieve energiebronnen, zoals wind-, water- en 
 zonne-energie. Kashmir wil echt dat dit een deel van de oplossing is voor het 
 klimaatprobleem, maar toch krijgt hij er een geïrriteerd gevoel bij. Vorige week 
 kwam hij op internet namelijk een bericht tegen, waar hij bij deze les continu aan 
 moet denken. 

 Hij steekt zijn hand op en vertelt harder dan zijn bedoeling is: “Maar weet u dan niet dat 
 windturbines die stuk zijn in de aarde worden begraven? En zonnepanelen grotendeels 
 niet recyclebaar zijn, als ze worden afgeschreven? En dat accu’s van elektrische auto’s 
 vaak belastend zijn voor het milieu, meer nog dan de uitlaatgassen van benzineauto’s?” 

 De hele klas lijkt opeens wakker en kijkt hem bedenkelijk aan. Pas na enkele seconden, 
 die voor Kashmir uren lijken te duren, zegt Esmée: “Waar heb je dat nou weer vandaan, 
 Kashmir?” En Xander vervolgt: “Als dit echt waar is, hoe duurzaam zijn die duurzame 
 energiebronnen dan echt?” Hij kijkt zijn docente vragend aan en de klas volgt zijn blik. 
 Mevrouw Kouls blijft even stil en glimlacht. “Wat een fijne kritische vraag. Eerlijk 
 gezegd, weet ik het antwoord ook niet, maar dat kunnen we samen gaan uitzoeken. 
 Voordat we de bronnen gaan achterhalen en gaan bedenken hoe betrouwbaar deze 
 zijn, wil ik eerst even stilstaan bij wat de opmerkingen van Kashmir bij jullie los maken. 
 Daar ben ik namelijk wel erg benieuwd naar. Kashmir, zou jij misschien willen 
 beginnen?” 

 Wijs omgaan met nieuws en media. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wat maken de opmerkingen van Kashmir bij jou los? Met wie kan jij hierover praten? 

 Ecologie 

 Doe wat onderzoek naar de waarheid van de uitspraken van Kashmir. 

 Als ze (deels) waar blijken te zijn, welke invloed heeft dat dan op jouw ideeën over de 
 duurzaamheid van alternatieve energiebronnen? 

 En als ze (deels) onwaar zijn, wat leer jij hier dan van? 

 Economie 

 Als duurzaam bedrijf of product bekend staan, is ook een vorm van reclame geworden. 
 Wat zullen de voordelen zijn voor een bedrijf of product om ‘duurzaam’ genoemd te 
 worden? Kun jij hier voorbeelden van noemen? En zullen al die bedrijven de 
 duurzaamheid ook echt naleven? 

 Hoe kritisch controleer jij de reclame op een verpakking of van een bedrijf? 

 Check jij het verhaal erachter? En hoe betrouwbaar is dat? Tip: Google op cijfers 
 (energiemaatschappijen percentage groene stroom, Shell, CO2-neutraal worden) en 
 duurzame keurmerken in de supermarkt. 

 Cultuur 

 Er is veel nepnieuws in de wereld. Ga jij altijd je bronnen na?  En welke bronnen vind jij 
 wel of niet betrouwbaar en waarom? 

 Door slimme algoritmes en cookies selecteren bedrijven, zoals Facebook, Google en 
 Whatsapp, berichten waarvan zij denken dat jij ze interessant vindt. Hierdoor kun je 
 eenzijdige nieuwsberichten ontvangen. Arjan Lubach noemt dit de fabeltjesfuik. Ben jij 
 je bewust van de mogelijke invloed van voorgeselecteerde berichten? 

 Ik 

 Wat zou jij zelf, thuis of op school kunnen doen om duurzamer met energie om te 
 gaan? 
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 2.2 Leiderschap & Talent 
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 2.2.1 Vincents levenswerk 

 “Zo heb ik nog nooit naar de schilder Vincent van Gogh gekeken; als een arme man, 
 die worstelde met het leven en moeite had zichzelf staande te houden”, bedenkt 
 Tim. Net als Vincent houdt Tim erg van schilderen, maar zijn vader vindt dat maar 
 niets. Die wil dat hij een ‘echt vak’ gaat leren. Iets waar je geld mee kan verdienen. 
 “Alsof schilderen geen echt vak is!”, denkt Tim boos. 

 De klas van Tim doet mee aan de challenge ’In het Licht van Vincent’, georganiseerd 
 door het Van Gogh Museum. Ze hebben net de film ‘Loving Vincent’ bekeken. Met zijn 
 klas werkt Tim aan een pop-up museum over Vincent van Gogh. Het is de bedoeling 
 dat de schilderijen en het leven van Van Gogh als inspiratie worden gebruikt voor hun 
 museum. 

 Tim moet erg denken aan z’n eigen leven. Hij heeft net als Vincent het gevoel dat z’n 
 vader liever een andere zoon had willen hebben. Eentje die technisch aangelegd is. Hij 
 heeft dan ook vaak ruzie met zijn vader. Die vindt dat hij een bijbaantje moet nemen, in 
 plaats van uren achter zijn computer te zitten tekenen. Tim vindt geld alleen niet zo 
 belangrijk. Hij heeft alles al wat hij wil en als hij tekent, vergeet hij de tijd en alle zorgen. 

 Dit is een andere tijd dan de periode waarin Vincent leefde. Tim publiceert zijn werk op 
 digitale platforms. Door de ‘likes’ die anderen hem geven, weet hij welke werken 
 gewaardeerd worden en welke niet. Hij heeft veel vrienden die net als hij ook 
 kunstzinnig bezig zijn. Ze delen hun werk en geven elkaar feedback. Tim zou dat niet 
 willen missen. 

 Vincent was financieel afhankelijk van zijn broer Theo, want zijn werk werd pas na zijn 
 dood gewaardeerd. Zijn schilderijen zijn tegenwoordig vele miljoenen waard.  “Maar 
 Vincent deed wél waar hij echt goed in was en wat hem plezier gaf”, denkt Tim en hij 
 besluit dat dat z’n inspiratie wordt voor het pop-up museum. 

 Zelfportret van Vincent van Gogh. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Social media en digitale platforms worden steeds vaker ingezet door kunstenaars om 
 te leren van elkaar, kunstzinnig werk te verspreiden en te werken aan bekendheid. Wat 
 zijn voordelen van digitalisering voor kunstenaars? Kun je ook nadelen benoemen? 

 Ecologie 

 Natuur en kunst waren voor Vincent van Gogh onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op 
 10 December 1882 schreef hij naar zijn broer Theo: “Ik kan soms zoo verlangen naar 
 landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te frisschen en ik zie 
 in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als ’t ware een ziel.” Wat zou Vincent 
 hiermee bedoelen? 

 Hoe kun je de expressie en ‘de ziel’ van de natuur terugvinden in het werk van Vincent? 
 Kun je dat uitleggen aan de hand van voorbeelden? 

 Vincent kan soms zo verlangen om een lange wandeling te maken in de natuur en daar 
 dan opgefrist door raken. Herken je dat je opgefrist kan raken door te wandelen in de 
 natuur? Wat geeft jou nog meer zo’n gevoel van verfrissing in het leven? 

 Economie 

 Wat is voor jou belangrijker: een goede baan waar je veel geld mee verdient of een 
 baan waar je heel gelukkig in bent? 

 Hoe zou jij een baan die geld oplevert en doen waar je gelukkig van wordt, 
 combineren? 

 Cultuur 

 Bestaan er echt beroepen alleen geschikt voor mannen? En voor vrouwen? 

 Hoe is dat voor jou als een vrouw een beroep uitvoert wat veel door mannen wordt 
 gedaan? En andersom? 

 Ik 

 Vincent schreef in een brief naar Theo: ‘'Mijn leven is aan de wortel aangetast, ook ik sta 
 niet meer stevig op mijn benen.” Hij was uitgeput van het harde werken en de hoge 
 eisen die hij aan zichzelf stelde. Hij was onzeker over zijn toekomst en voelde zich 
 mislukt als mens en kunstenaar. Hoe belangrijk was het voor Vincent om te slagen in 
 het leven? En is dat gelukt? 

 Hoe belangrijk is succes in het leven voor jou persoonlijk? En wat ervaar je als 
 succesvol? 
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 2.2.2 Luisterend leiderschap 

 “Wist je dat jij een goede leider bent?” zei de grote, brede zakenman tegen het 
 kleine, onzekere meisje. 

 “Oh?” 

 “Ja, je bent vriendelijk en duidelijk, die grote jongens van zonet deden precies wat jij 
 ze vertelde.” 

 Het was woensdag en een rotdag, ik had hoofdpijn en zat te piekeren over alle twintig 
 dingen die ik nog moest regelen, toen dit tegen mij als onzekere, achttienjarige werd 
 gezegd. Zonet moesten er zware decorstukken uit een kar worden gehaald en op een 
 specifieke plek in een groot theater worden neergezet. Ik wist het beste welke plekken 
 dat waren, dus 

 Ik vroeg aan een paar jongens die daar toevallig in de buurt stonden, “Wie is er sterk 
 genoeg om dit op te tillen? Wie weet de weg naar de artiesteningang? Kan iemand 
 alsjeblieft Tim helpen met tillen voor hij door zijn rug gaat!? Wil jij even met hem 
 meelopen om te zorgen dat ze niet verdwalen?” Zo gezegd, zo gedaan en daarna kon 
 ik weer snel verder met piekeren, voornamelijk over hoe ik goed les en leiding kan 
 geven, want dat moest ik doen voor een examen. 

 Als ik er alleen maar aan denk, raak ik al in de stress: iedereen die naar je kijkt, 
 verwacht dat je alles weet en als dat even niet zo is, is er nergens een hoekje waar je je 
 in kunt verschuilen. Ik denk niet dat ik het kan. Tot mij werd verteld dat ik er eigenlijk 
 heel goed in ben door iemand die dagelijks honderden mensen leiding geeft. Maar het 
 was helemaal niet alsof ik deze jongens zo goed kende en dus precies wist wie het 
 beste wat kon dragen. Nee ik vroeg gewoon aan hun zelf wat ze konden dragen. 

 Het was ook niet zo dat ik het gebouw precies op mijn duimpje kende, helemaal niet 
 zelfs. Maar ik vertelde hoe de plekken er uit zagen en vroeg wie de weg daarheen kon 
 wijzen. 

 Dus wie niet iets kon dragen liep met een ander mee om de weg te wijzen. En binnen 
 tien minuten stond alles op de juiste plek. Ik vroeg alleen of mensen wilden doen waar 

 ze goed in waren en om elkaar daarbij te helpen. 
 Zonder na te denken of ik het eigenlijk wel kan. En 
 zo kon ik het. 

 Veel later begreep ik pas wat die man nou echt 
 bedoelde toen hij zei dat ik goed leiding kon geven. 
 want die onzekerheid die ik voelde gebruikte ik om 
 de juiste vragen te stellen. 

 Voor mij is vragen stellen vaak de beste en snelste 
 manier om tot een gezamenlijke oplossing te 
 komen. Iedereen noemt het leiderschap. Ik noem 
 het de juiste vragen stellen. 

 Samen het toneel opbouwen, ieder vanuit zijn 
 eigen kracht. (foto: Madelief Visser) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal: 

 Wat vind jij belangrijke eigenschappen van een goede leider? noem tien 
 eigenschappen op volgorde van meest belangrijk naar wat minder belangrijk. 

 Ecologisch: 

 Welke leiders ken je die zich richten op het verbeteren van de aarde. Denk hierbij aan: 
 politieke leiders, bedrijfsleiders, protestleiders. Schrijf er drie op en zoek daarna op 
 internet naar nog drie leiders die je nog niet kende. 

 Economisch: 

 Wat zijn de economische voordelen van leiderschap waarbij geluisterd wordt naar de 
 behoeftes en wensen van de medewerkers. Welke voordelen zijn er voor het bedrijf? 
 En welke voor de medewerkers? 

 Cultureel: 

 Als iemand onzeker is over de toekomst, welke vragen kun je dan stellen om iemand 
 meer zelfvertrouwen te geven? 

 Ik: 

 Wat maakt jou onzeker als je leiding moet geven en wat zou je kunnen doen om dat 
 minder te maken? 
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 2.2.3 De man die bomen plantte 

 “Ongelofelijk! Wat een verhaal”, zegt Bart tegen Karen. Hij houdt een boekje in zijn 
 hand en gaat verder: “De Italiaanse schrijver Jean Giono maakte in 1910 een lange 
 voettocht over een verlaten hoogvlakte van de Franse Alpen in de Provence en 
 ontmoet een wel heel bijzondere herder.” 

 Giono liep op zo'n 1.200 meter hoogte over kale, eentonige rotsachtige velden waar 
 hoogstens wat lavendel groeide. Na drie dagen lopen, kwam hij bij een verlaten dorpje 
 met zes vervallen huizen en een ingestorte kapel aan. Een troosteloos geheel. Na weer 
 een dag lopen, ontmoette hij een schaapherder. De zwijgzame herder nodigde hem uit 
 te blijven slapen in zijn verzorgde huisje. De herder verzamelde eikels en selecteerde 
 die zorgvuldig. De volgende dag zag hij hoe de herder de eikels plantte. Dit deed hij al 
 drie jaar lang elke dag. 

 Deze herder, Elzéard Bouffier genaamd, bleek in het dal een boerderij te hebben 
 gehad, maar sinds hij zijn vrouw en kind door een ongeluk had verloren, leefde hij 
 eenzaam met zijn schapen. Bouffier: “Ik heb al honderdduizend eikels geplant, waarvan 
 er zo’n twintigduizend zijn opgekomen. Ik wil ook nog beuken gaan planten.” 

 De schrijver trekt verder en komt vijf jaar later terug bij de herder, die inmiddels nog 
 maar vier schapen over heeft. Hij heeft de schapen weggedaan omdat ze zijn jonge 
 aanplant opaten. Hij houdt nu bijenkorven. Het bleek dat hij elke dag was verdergegaan 
 met het planten van vele soorten bomen. In een gebied van drie bij elf kilometer was 
 een bos ontstaan en toen de schrijver afdaalde naar het dal was hij verrast: de 
 voorheen opgedroogde beken stroomden weer en met het teruggekeerde water, 
 waren er wilgen en vochtige weiden ontstaan. En... in het dorpje waren weer mensen 
 komen wonen. De schrijver komt in 1945 voor de laatste keer bij de dan 87-jarige 
 herder. Er rijdt nu een bus naar het dorpje. Waar ooit een kale vlakte was met enkele 
 eenzame mensen in vervallen krotten, was nu een groen landschap met bomen en 
 weiden. Oude huizen waren opknapt en er waren nieuwe huizen bijgebouwd, omringd 
 door moestuinen vol groenten, kruiden en bloemen. Er woonden jonge gezinnen met 
 kinderen. Op het pleintje was een gezamenlijke bron gemaakt met een linde ernaast en 
 er heerste een vrolijke sfeer. 

 Alles bij elkaar hadden over de gehele hoogvlakte zo’n tienduizend mensen veel van 
 hun geluk te danken aan het werk van één vastberaden man. Bart laat Karen het dunne 
 boekje zien: ‘De man die bomen plantte’. 

 Een verlaten hoogvlakte in de Provence. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom woonde er eerst alleen een schaapherder in deze verlaten streek en later 
 steeds meer jonge, enthousiaste mensen in de groene omgeving? 

 Ecologie 

 Wat is de uitwerking van het planten van bomen op een verder kaal en droog 
 landschap? 

 Economie 

 Welke effecten op de lokale economie heeft het planten van de bomen gehad? 

 Cultuur 

 Wat kunnen de drijfveren van de herder zijn geweest om bomen te planten? 

 Ik 

 Zou jij plekken weten in jouw omgeving waar bomen geplant kunnen of moeten 
 worden. Waarom? 

 Waar bomen zijn, is leven. 
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 2.2.4 De (te) gekke danser 

 Ieder jaar gaat Joris met zijn vrienden naar het muziek- en dansfestival Lowlands. 
 Hij is gek van alternatieve rockmuziek en op Lowlands spelen de meest bizarre 
 bandjes. Ze kamperen naast het feestterrein. Dat is altijd een hele onderneming, 
 want ze kunnen een superzware legertent van de scoutingclub lenen, maar het is 
 een hoop gedoe om die op te zetten. Als de tent eindelijk staat, zijn de jongens toe 
 aan een biertje. 

 Via een polsbandje kunnen ze het feestterrein op. Het heeft flink geregend en de 
 grond is erg modderig. Het maakt Joris niets uit, want de zon schijnt nu en het is lekker 
 warm. Zijn vrienden staan al in de rij om muntjes te halen voor drankjes. 

 Joris hoort uit een van de tenten rockmuziek komen. Vier jochies met een babyface 
 spelen loeistrak drums en basloopjes en vlammende gitaarriffs. Ze rocken er lekker op 
 los en het publiek gaat helemaal uit z’n dak. Omdat hij moe is, zoekt Joris een plekje 
 naast de tent op een helling, vanwaar hij de muziek nog goed kan horen. Maar door de 
 vele modder glijdt hij pardoes naar beneden. Zijn kleren zitten onder de modder! Hij 
 lacht en besluit dan maar te gaan dansen. 

 Zijn vrienden zien Joris geheel onder de modder uit zijn dak gaan. Jorge twijfelt geen 
 moment. Hij trekt zijn kleren uit, glijdt van de modderhelling en begint Joris na te doen. 
 Een paar meisjes met hun regenponcho’s nog aan beginnen luid te joelen. Er ontstaat 
 een menigte om de jongens heen en de groep van naakte modderdansers wordt 
 steeds groter. Dan is het stil op het podium. Op dat moment lopen de dansers 
 bemodderd en al de tent in. Na een moment van verbazing barsten zowel de band als 
 het publiek los. Een optreden om nooit te vergeten! 

 Dansen in de modder. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Ga met een aantal klasgenoten bij elkaar staan. Iedereen doet een gekke beweging. Na 
 dertig seconden fluit je, waarna iedereen een beweging doet die hij heeft gezien bij 
 een ander. Na weer dertig seconden opnieuw fluiten en weer doet iedereen een 
 beweging van een ander na. Na dertig seconden voor de laatste keer een andere 
 beweging. Hoeveel verschillende bewegingen worden er uiteindelijk uitgevoerd? Hoe 
 denk je dat dit komt? Wat kun je hiervan leren? 

 Ecologie 

 Jorge begint Joris na te doen, omdat hij de dansbewegingen van Joris chill vindt. Ook 
 dieren kopiëren gedrag en geluiden van elkaar. Een eekhoorn die bijvoorbeeld 
 observeert hoe een andere eekhoorn een noot kraakt, wordt er zelf beter in. Zoek een 
 filmpje op van dieren die leren door te kopiëren. Bekijk ze met de klas en kies een top 
 drie van leukste filmpjes uit. 

 Economie 

 Namaken is soms goedkoper dan opnieuw bedenken. Kun je twee 
 productietechnieken beschrijven die gebaseerd zijn op steeds opnieuw hetzelfde 
 maken. 

 Kun je een productiemethode bedenken waar alleen unieke producten uit ontstaan? 

 Wanneer kiest een ondernemer voor een productie gebaseerd op ‘namaken’ en 
 wanneer eentje die gebaseerd is op ‘uniekheid’. 

 Cultuur 

 Bekijk de video over  de eerste volger  :  Wat kun je  hiervan leren over leiderschap? 

 Doe een van je vrienden een blinddoek om en probeer hem of haar door de ruimte 
 heen te bewegen. Geef ook eens kleine opdrachtjes, zoals het ruiken aan een bloem, 
 het staan op een verhoging, etc. Wissel na vijf minuten om. Bespreek daarna jullie 
 ervaringen. 

 Ik 

 Hoe zie jij jezelf? Als iemand die vaak de leiding neemt in groepen of vaker volgt? 

 Probeer eens een dag lang het tegenovergestelde te doen. 

 Hoe heb je deze dag ervaren? Wat viel mee en wat vond je moeilijk? 

 Wat heb je geleerd van deze ervaring? 
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 2.3 Gemeenschap & Diversiteit 
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 2.3.1 Nabuurschap in ecodorp Zuiderveld 

 Na tientallen jaren in dezelfde woning besluit Hélène dat het tijd is om te verhuizen. 
 Met haar oude huis laat ze een stapel herinneringen van een heel leven achter zich. 
 Maar haar kinderen staan op eigen benen dus het huis is voor haar alleen te groot. 
 Het nieuwe thuis dat ze voor ogen heeft, is geen eenzaam flatje in een anonieme 
 straat. Ze verlangt naar een plek met levendige gezelligheid, waar mensen van alle 
 leeftijden de handen ineenslaan om te bouwen aan de toekomst. Naar een plek van 
 saamhorigheid waar mensen als vanzelfsprekend naar elkaar omkijken. Naar het 
 vertrouwde gemeenschapsgevoel van nabuurschap. 

 Ze vindt deze droom in het gloednieuwe ecodorp Zuiderveld, een 
 meergeneratie-woonproject dat in het teken staat van duurzaamheid. Op haar 
 verhuisdag staat een rij buren de verhuiswagen op te wachten, klaar om te helpen met 
 uitladen en sjouwen. 

 Hélène is nog volop bezig met het inrichten van haar nieuwe woning als het noodlot 
 toeslaat – een misstap tijdens een wandeling. Van de ene op de andere dag zit ze thuis 
 met haar been omhoog en is ze geheel afhankelijk van anderen. In no-time is er een 
 hulpteam van medebewoners samengesteld om haar te ondersteunen bij allerlei 
 dagelijkse handelingen: van het ophalen van de krant tot het klaarmaken van 
 maaltijden. 

 De vanzelfsprekendheid van deze liefdevolle ondersteuning ontroert Hélène diep. Dit is 
 precies waarvoor ze verhuisd is, beseft ze. Ook haar buurtjes zijn verheugd en 
 dankbaar. Het geeft veel voldoening om door middel van iets kleins iets groots te 
 kunnen betekenen voor een ander. Waarom ook niet, als je toch bij elkaar om de hoek 
 woont? 

 De binnentuin in ecodorp Zuiderveld. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wat wordt er bedoeld met nabuurschap, denk je? Waar komt dit woord vandaan? 

 Ecologie 

 In welke opzichten is het samenleven in een gemeenschap beter voor de aarde dan 
 een individualistische leefstijl? 

 Economie 

 Heeft het in economisch opzicht ook voordelen om met elkaar samen te leven? 

 Welke voordelen kun je bedenken? 

 Cultuur 

 Wat doet het met mensen om deel uit te maken van een kleinschalige gemeenschap? 

 Hoe denk je dat dit kan bijdragen aan het welzijn van mensen? 

 Probeer dit te bedenken voor mensen in allerlei levensfases, van jong tot oud. 

 Ik 

 Hoe zou jij het vinden om zoals Hélène in een gemeenschap te wonen? 

 Ken je zelf plekken waar ook een vorm van nabuurschap te vinden is? 

 Benoem hoe het nabuurschap daar tot uiting komt. 
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 2.3.2 Droomcirkel 

 Nieuwsgierig kijken Jan en Paula de kring rond. Samen met de rest van de groep 
 vormen ze de toekomstige bewoners van een kleine woongemeenschap in Drenthe. 
 Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat iedereen droomt van een fijne plek om 
 onbezorgd, in de natuur en in gezelschap oud te worden. Jan en Paula gaan dit 
 avontuur met veel enthousiasme aan, maar spannend is het wel. Zouden de 
 anderen zich de toekomst net zo voorstellen? 

 Gemeenschappelijk wonen is voor iedereen onbekend terrein en sommigen zien elkaar 
 vandaag zelfs nog maar voor het eerst. Daarom zijn ze vandaag bijeengekomen voor 
 een training in gemeenschapsvorming. Ze maken kennis met het gebruik van een 
 ‘talking stick’, besluitvorming met consent en een ‘droomcirkel’: een groepstechniek 
 afkomstig uit de  Dragon Dreaming  methode. Om de beurt  noemen ze op hoe ze zich 
 hun alledaagse leven in de woongemeenschap voorstellen. “Ik zie ons een kruidentuin 
 aanleggen”, zegt de oudere vrouw naast Paula en ze geeft de talking stick door. “Ik zie 
 een warme plek voor kinderen en kleinkinderen”, brengt Paula in. “Een gedeeld 
 krantenabonnement!”, vult Jan enthousiast aan. Door de samengevoegde visualisaties 
 wordt het beeld van de woonplek steeds concreter. Er zijn zoveel mooie dromen! 

 Aan het einde van de dag is iedereen doodmoe, maar vervuld van optimisme en 
 inspiratie. Het was fijn om elkaar beter te leren kennen. Paula is blij om te zien dat 
 iedereen erg op één lijn lijkt te zitten. Jan, die stilletjes aanwezig was, is sceptischer. Er 
 zullen ongetwijfeld misverstanden en conflicten komen. Maar hij heeft er wel 
 vertrouwen in. Hij heeft het gevoel dat er bij sociocratische besluitvorming echt naar 
 iedereen geluisterd wordt. Dat is nieuw voor hem. Ook is hij onder de indruk van de 
 werking van de talking stick. Op deze manier was het voor hem verrassend makkelijk 
 om in de groep aan het woord te komen. En het was een verademing dat er zo niet 
 door elkaar heen gepraat werd. 

 Talking stick. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 
 In het verhaal wordt gebruik gemaakt van een ‘talking stick’. Wat is een talking stick 
 precies en waarvoor wordt het gebruikt? 
 Ga op zoek naar een voorwerp dat jij als talking stick zou willen gebruiken en probeer 
 het eens uit tijdens een gesprek met meerdere mensen. Wat zijn je bevindingen? 

 Ecologie 
 Dragon Dreaming is een verzameling technieken voor gemeenschapsvorming, deels 
 gebaseerd op kennis en wijsheid van inheemse volken. Wat is de waarde van deze 
 kennis en technieken in tijden van ecologische crises? 

 Economie 
 Dragon Dreaming maakt gebruik van het Afrikaanse spreekwoord “Alleen ga je sneller, 
 samen kom je verder.” Hoe verhoudt dit zich in economisch opzicht tot onze 
 maatschappij? En wat kunnen we van dit spreekwoord leren? 

 Cultuur 
 De term Dragon Dreaming heeft te maken met uit je comfort zone stappen, grenzen 
 verleggen en ‘leren dansen met je draken’. Wat denk je dat hiermee bedoeld wordt? 
 Hoe zien jouw ‘draken’ eruit? Maak ze visueel in een tekening. 

 Ik 
 In een project onderscheidt de aanpak van Dragon Dreaming vier verschillende 
 soorten mensen: dromers, planners, doeners en vierders, die samen zorgen voor een 
 gezond evenwicht in de groep. 
 Tot welke categorie reken jij jezelf? Vertel waarom dit element belangrijk in een 
 groepsproject en welke rol jij hierin zou kunnen hebben. 
 Zoek van elke categorie minstens één persoon en bespreek hoe jullie elkaar in een 
 groepsproject kunnen aanvullen. 
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 2.3.3 Afstemmen op elkaar 

 Het is vrijdagochtend en de hele klas is onrustig. De leraar vertelt een verhaal dat 
 bijna niemand kan volgen en de leerlingen zijn in groepjes aan het keten of zitten 
 stilletjes uit het raam te staren. Als de les eindelijk voorbij is, begint de theaterles. 
 De meesten vinden het best eng om op een podium te staan en door iedereen 
 bekeken te worden, maar vandaag gaan we wat anders doen. We krijgen een 
 opdracht waarbij je niet mag praten… 

 We moeten twee rijen tegenover elkaar vormen. De mensen in de ene rij doen hun 
 ogen dicht en de mensen in de andere rij komen steeds een stapje dichterbij. Iedereen 
 moet voor zichtzelf voelen hoe dichtbij hij of zij bij de ander willen komen. Je mag 
 alleen naar voren kijken en niet letten op wat de andere mensen in jouw rij doen. Als je 
 vindt dat je dichtbij genoeg bij de ander bent stop je. Als iedereen gestopt is met lopen, 
 mogen de mensen in de andere rij hun ogen openen en voelen of ze stappen naar 
 voren of naar achteren willen zetten. 

 Ik kom tegenover een meisje te staan waar ik in de klas ook naast moet zitten. Ik loop 
 een stuk naar voren. Hoe voel je nou wat een goede afstand is? En Waarom? Ik sta nu 
 best dichtbij, misschien is het toch fijner om wat meer ruimte te hebben. Ik doe weer 
 een stap naar achteren. Zo sta ik wel goed. 

 De leraar zegt: “Nu mag de andere rij hun ogen openen.” Daar staan we dan, wat 
 ongemakkelijk naar elkaar te kijken. Ze zet een stap naar achteren en glimlacht. Ik had 
 me nooit bedacht dat het zoveel uitmaakt waar je staat, maar het voelt fijn omdat ik zelf 
 kan bepalen wat ik wil. 

 Als volgende opdracht gaan we in groepjes bespreken wat het doel van deze opdracht 
 zou zijn. Al meteen bij het groepjes maken, merk ik dat ik er op let waar ik ga zitten ten 
 opzichte van de anderen. Ik let vooral op wat de ander fijn vindt, door te kijken naar hoe 
 ze reageren als ik wat dichterbij ga zitten dan normaal. De meesten schuiven dan, 
 zonder dat ze het zelf door hebben, iets naar achteren, maar twee meiden schuiven 
 juist dichterbij. We zijn nog niet eens begonnen met praten en het voelt nu al alsof 
 iedereen zich meer op zijn gemak voelt en meer aandacht heeft voor elkaar. 

 Waar ligt jouw grens?   
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wat denk jij dat het doel van deze opdracht is? Wat wil de leraar hier mee bereiken? En 
 wat heeft het te maken met groepsvorming en diversiteit? Noem drie doelen die met 
 deze opdracht worden bereikt. 

 Economie 

 In wat voor een situatie zouden mensen in een bedrijf hier het meest van kunnen leren? 

 Wat voor een probleem of situatie zou je hierdoor bespreekbaar kunnen maken? 

 Ecologie 

 Voor een betere wereld is betere samenwerking nodig. Denk eens na waar jij goed in 
 bent als je moet samenwerken? Hou jij het overzicht, zorg je dat iedereen zich op zijn 
 gemak voelt of  stel jij juist de kritische vragen? 

 Let er bij een volgende groepsopdracht eens op of er meer of juist minder van jouw 
 talent nodig is. Moet je meer naar voren treden met wat jij wilt of juist meer ruimte voor 
 anderen maken? 

 Cultuur 

 Wist je dat er nog tientallen soortgelijke opdrachten zijn, die kunnen helpen met het 
 vormen van groepen en het oplossen van conflicten? Zoek er online een paar op en 
 kies er één uit die je met een klein groepje kunt gaan doen. Trefwoorden die je kunt 
 gebruiken bij het zoeken zijn: vertrouwensoefeningen, teambuilding en theater 
 warming-up. Bespreek daarna gezamenlijk wat je met deze opdracht hebt ervaren. 

 Ik 

 Kijk vandaag eens naar hoe je tegenover een ander staat of zit. Waar voel jij je 
 comfortabel? En hoe is dat voor de ander? 

 Kijk ook een hoe het gaat als je wat dichterbij of juist verder weg gaat staan dan 
 normaal. Hoe reageren mensen daar op? 

 Op elkaar afgestemd. (foto dreamtime) 
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 2.4 Erfgoed en Lokale Wijsheid 
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 2.4.1 Midwinter bij Stonehenge 

 “Moet je zien waar Floor nu is”, zegt Gilles tegen zijn moeder. Hij kijkt naar een 
 filmpje wat Floor via whatsapp heeft opgestuurd. Ze heeft die ochtend de 
 zonsopgang gefilmd. Gilles ziet de rode gloed van de zon tussen een aantal 
 reusachtig grote stenen doorkomen. De moeder van Gilles kijkt naar het filmpje. 
 “Oh”, zegt ze, “Ik weet waar dat is; dat is Stonehenge, daar heb ik nog een boek 
 over!“ 

 “Waarom is Floor daar in de kou en het donker naar toe gegaan?”, vraagt Gilles zich af. 
 Zijn moeder weet er meer van: “Stonehenge is een heilige plaats in Engeland van meer 
 dan 3.000 jaar oud. Het is vandaag 22 december en afgelopen nacht was de kortste 
 nacht van het jaar, de winterzonnewende. Veel mensen vieren dan dat de dagen langer 
 worden en de zon weer meer aanwezig is. In heel veel tradities wordt de terugkomst 
 van het licht gevierd, zoals bij de oude prehistorische Britten. Veel mensen zoeken ook 
 nu nog voor deze viering het bijzondere Stonehenge op. De enorme natuurstenen 
 megalieten van dit monument zijn zo geplaatst dat ze samen een lijn vormen, die de 
 locatie van de zonsopkomst tijdens midzomer en de zonsondergang tijdens midwinter 
 met elkaar verbindt.” 

 "Je zei toch dat je een boek over Stonehenge had?”, vraagt Gilles’ moeder, “Mag ik dat 
 zien?” Gilles’ moeder pakt het boek ‘Heilige krachtplaatsen’ geschreven door Diana 
 Vandenberg uit de kast. “Kijk”, zegt z’n moeder, “Hier zie je een schilderij van 
 Stonehenge. Diana heeft nog veel meer heilige krachtplaatsen geschilderd. Ik vind ze 
 waanzinnig interessant en mystiek.” 

 Gilles kijkt naar de afbeelding in het boek. Hij ziet een kring van heel veel stenen met in 
 het midden vijf hele grote rechtopstaande stenen met daarop drie platte stenen die ze 
 toedekken. Voor de grote stenen staan drie kleine stenen.  Gilles vindt het allemaal 
 heel bijzonder en besluit op internet verder te zoeken naar meer afbeeldingen. 

 Opkomst van de zon bij Stonehenge. (foto:  Simon Wakefield  Wikicommons) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom denk jij dat van oudsher mensen samen de kortste nacht en de terugkomst 
 van de zon vierden? 

 Ken je nog meer culturen die de terugkomst van het licht vieren? Zo ja, hoe doen ze 
 dat dan? Ken je nog meer momenten in het jaar of in het leven van mensen die mensen 
 samen vieren? 

 Waarom denk je dat mensen elkaar opzoeken om deze momenten samen te vieren? 

 Ecologie 

 De stenen van Stonehenge zijn bijzonder groot en zwaar. Zoek op waar deze grote 
 stenen vandaan kwamen en hoe de mensen die toen zo hebben kunnen plaatsen? 
 Bedenk daarbij dat mensen waarschijnlijk al 5.000 jaar geleden begonnen zijn met het 
 plaatsen van de eerste stenen! 

 Economie 

 Vlak langs Stonehenge loopt een autoweg. Wat vind jij ervan dat vlak naast zo’n 
 mystieke heilige plek een autoweg loopt? Vind jij het belangrijk dat oude 
 krachtplaatsen worden beschermd? Zo ja, wat is daar denk je voor nodig? Hoe worden 
 krachtplekken nu beschermd? 

 Cultuur 

 Ken jij mystieke en heilige plekken in Europa? Zo ja, welke? 

 Waarom worden deze plekken heilig of mystiek genoemd? 

 Ik 

 Wat is voor jou heilig? Wat doe je om iets wat voor jou heilig is te beschermen? 
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 2.4.2 Wind of changes 

 Sandra en Juul zijn op het Psy-Fi festival, een dansfestival in Leeuwarden. Ze zien in 
 de verte een grote groep mensen in een kring staan, terwijl er op grote drums wordt 
 gedrumd. “Kom”, zegt Juul, “Laten we gaan kijken!” Een man, gekleed in traditionele 
 Indianenkleren, staat in het midden van de kring. Het wordt muisstil als deze man, 
 Chief Arvol Looking Horse, het woord neemt. 

 De Chief wil de wijsheid van zijn volk, de Lakota indianen uit Amerika, naar hier 
 brengen. Hij vertelt: “Een ceremonie is een plechtigheid die een belangrijke 
 gebeurtenis markeert, zoals een geboorte, huwelijk of dood. Of, zoals vandaag, de 
 opening van dit festival. We vragen tijdens deze ceremonie aandacht voor ‘Moeder 
 Aarde’, een levend wezen, een ‘spirit’, een soort moeder die goed voor mij zorgt, want 
 ze geeft me voedsel, hout voor warmte en een huis. Ook geeft ze me kracht en 
 wijsheid. Het gaat alleen niet goed met de aarde. Ze is uit balans. Daarom vragen wij, 
 sjamanen en wisdomkeepers uit verschillende culturen, aandacht voor haar.” 

 Nadat de chief heeft gesproken, volgen er meer sprekers. Iedere sjamaan of 
 wisdomkeeper, een man of vrouw met kennis uit een traditionele cultuur, vertelt een 
 verhaal over wat de mensen van hun volk hebben meegemaakt. Vaak zit er een 
 boodschap in. Tussendoor wordt er gezongen en gedrumd, maar er zijn ook stille 
 momenten. 

 Sandra en Juul denken na over wat ze hebben gehoord en voelen ze wat dat met hen 
 doet. Ze kennen eigenlijk niemand in de kring en toch hebben ze na een tijdje allebei 
 het gevoel alsof ze iedereen in de kring al jarenlang kennen. Het voelt allemaal zo 
 verbonden met elkaar. De openingsceremonie heeft hen beiden diep geraakt. Na 
 afloop spreken ze Mark en Maja, die tijdens de ceremonie hebben gezongen en 
 gesproken. 

 Maja: "Ik ken veel wisdom keepers, maar ik zou willen dat ik eerder in contact was 
 gekomen met de wijsheid van inheemse volken. Dan had ik eerder de kracht van 
 geneeskrachtige planten en ceremonies ontdekt. Sommige wisdomkeepers komen 
 regelmatig naar de natuurtempel op het terrein waar ik woon. Ik heb ook gevraagd of 
 zij naar dit festival wilden komen in de hoop dat jongeren, net als ikzelf, geraakt worden 
 en dat de wijsheid van inheemse volkeren zo voort blijft leven.” 

 Sandra en Juul zijn er stil van. Dit hadden ze nooit gedacht aan te treffen op een 
 dansfestival. Ze besluiten om een keer naar de natuurtempel van Mark en Maja te 
 gaan, want hier willen ze meer over weten! 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 In de video ‘  The serpents of Wisdom  ’ vertelt Robin  Tekwelus Youngblood, hoe ze in 
 hun cultuur bij alle besluiten die ze nemen altijd aan de zeven generaties na hen 
 denken. Wat zou ze daarmee bedoelen? 

 Ecologie 

 Bekijk de video ‘  Chief Arvol Looking Horse Speaks  of White Buffalo Prophecy  ’, waarin 
 de chief vertelt over de profetie van de Witte Buffalo. Hij zegt dat deze voorspelling 
 zowel een zegen als een waarschuwing is. Hij ziet de problemen op aarde als gevolg 
 van het feit dat mensen de ‘zorg voor Moeder Aarde’ hebben verloren. Hij noemt 
 Moeder Aarde ‘ziek’. Wat bedoelt hij daarmee? 

 Economie 

 Ken je voorbeelden waarbij bedrijven schade voor milieu en mensen afwentelen op de 
 maatschappij en op de toekomst? Zo ja, welke? Denk aan bijvoorbeeld gaswinning in 
 het Waddengebied. 

 Cultuur 

 In de video ‘  The serpents of Wisdom’  vertelt Angaangaq  Angakkorsuaq dat voor hem 
 een ceremonie je in je hart raakt. Hij beschrijft een ceremonie als een bloem; je haalt de 
 zaadjes eruit en de wind verspreid die. De wind kun je zien als het bespreken met 
 anderen over wat je in de ceremonie hebt ervaren. Hoe vaak luister je naar je eigen 
 gevoelens? En naar wat je hart je ingeeft? Hoe zou de wereld eruitzien als mensen 
 vaker naar hun eigen gevoelens luisteren en dit met anderen delen? 

 Ik 

 Wat doe jij zelf om, zoals Chief Arvol vraagt, goed te zorgen voor ‘Moeder Aarde’? 

 Chief Arvol Looking Horse. (Foto  Flickr graywolffilms.net/main/productions.htm) 
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 2.4.3 Een goede voorouder 

 De zussen Zoë en Kristel lopen om een hunebed heen. Ze zijn op vakantie in 
 Havelte. “Hier vierden we de trouwdag van tante Monica en oom Henk”, zegt hun 
 vader. Hij wijst naar een open plek vlak voor het hunebed: “Kijk, daar hebben we een 
 poort gemaakt, waar het bruidspaar doorheen is gelopen. Aan de ene kant stonden 
 zeven vrouwen en aan de andere kant zeven mannen. Het mooie was dat er precies 
 op dat moment een buizerd onze kant op kwam vliegen. Toeval?” 

 "Waarom deden jullie dat?”, vraagt Kristel. “Je tante en oom zijn op Keltische wijze, via 
 “hand fasting”, getrouwd”, vertelt hun vader. “Ze wilden graag dat op dat belangrijke 
 moment in hun leven de voorouders werden geëerd. Door een poort van zeven 
 mannen en vrouwen te maken en daar doorheen te lopen, stonden ze stil bij de zeven 
 generaties voor zich en keken ze uit op de zeven generaties na zich. Er waren twee 
 muzikanten die op trommels sloegen in een ritme dat op onze hartslag leek. Ik denk 
 dat de buizerd daarom naar ons toe kwam vliegen.” 

 Kristel en Zoë zijn er stil van. Dat moet wel heel bijzonder zijn geweest. “Ik begrijp nog 
 niet alles wat je vertelt” zegt Kristel. Wat is hand fasting en wie wordt bedoeld met 
 voorouders en de zeven generaties voor en na ons?” Vader vervolgt: “Bij het van 
 oorsprong Keltische ritueel hand fasting worden twee mensen via een koord met 
 elkaar verbonden. Dit is een fysiek koord dat losjes om de polsen wordt gewikkeld en 
 dat symbool staat voor de band die je met elkaar hebt. Dit kan voor een jaar en een 
 dag zijn en voor zolang de liefde duurt. Met voorouders bedoelen we de mensen die 
 voor jou hebben geleefd, zoals opa en oma, de ouders van opa en oma, enzovoorts. Je 
 kunt zo ook in de toekomst denken: jij bent dan de voorouder van de volgende 
 generaties.” 

 Zoë is nog niet klaar: “Waarom was die trouwdag hier, dit zijn toch eigenlijk grafstenen?” 
 Hun vader kijkt bedenkelijk: “Eigenlijk weet niemand helemaal zeker waar de 
 hunebedden voor staan. Er wordt wel gezegd dat de hunebedden op bijzondere 
 krachtplaatsen zijn gebouwd en dat een hunebed zelf een mystieke plek is. Misschien 
 hebben Monica en Henk daarom hier hun verbinding bevestigd. Je moet het ze zelf 
 nog maar eens vragen.” 

 Hunebed. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom denk jij dat Henk en Monica het belangrijk vinden om de voorouders te eren 
 op belangrijke momenten in hun leven? 

 Ken je nog meer volken die hun voorouders eren bij belangrijke momenten in het 
 leven? Hoe doen ze dat? 

 Ecologie 

 Het liedje ‘  Your Ancestor  ’ van Nynke Laverman beschrijft  hoe ze als voorouder van 
 deze tijd vergeving vraagt aan de toekomstige generaties. Waar vraagt ze vergeving 
 voor? 

 Hoe legt Nynke aan de volgende generaties uit hoe de ontkenning van de problemen 
 door steeds meer groei is ontstaan? 

 Hoe denkt Nynke over de klimaatveranderingen? 

 Wat vind je ervan dat Nynke denkt aan de generatie na haar? 

 Economie 

 Nynke zingt ook: “You say growth was my Holy Grail. Yes it was and it failed.” Ze 
 beschrijft de huidige economie die uitgaat van groei. Waarom denk je dat uitgaan van 
 eeuwige economische groei uiteindelijk faalt? 

 Bekijk de video ‘  The impossible Hamster and economic  growth  ’. Wat zegt dit filmpje 
 over het streven naar groei? 

 Cultuur 

 De belangrijkste vraag die we onszelf volgens Roman Krznaric, schrijver van het boek 
 ‘  De goede voorouder’  moeten stellen is: 'Zijn we een  goede voorouder?’ 

 Wat zal hij daar mee bedoelen? 

 Ik 

 Henk en Monica verbonden zich via een koord voor zo lang de liefde duurt. Ieder jaar 
 opnieuw stellen ze zichzelf de vraag of ze de verbintenis weer voor een jaar en een 
 dag willen verlengen. Hoe zou het voor jou zijn om een verbintenis aan te gaan voor 
 een jaar en een dag? En voor zo lang de liefde duurt? 

 Wat spreekt je erin aan en wat lijkt je minder fijn aan deze manier van verbinden? 
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 2.5 Educatie en Sociale Transformatie 
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 2.5.1 Skycraper (plastic walvis) 

 Irem loopt samen met haar bestie Umayra richting het station. Umayra is vrolijk aan 
 het kletsen over de spullen die ze zojuist gekocht hebben. “Die katoenen tas is 
 zoooo leuk. Ik word blij van al die kleurtjes en hij is ook nog eens vet handig. Ik stop 
 hem gewoon altijd in mijn rugtas, zodat ik nooit meer een plastic tasje nodig heb.” 
 Irem kijkt haar vriendin lachend aan. Dit is één van de redenen waarom Umayra haar 
 bestie is. Umayra is altijd bezig om haar leven nog groener en duurzamer te maken. 
 Irem vindt dit ook belangrijk en het is daarom fijn dat ze een vriendin heeft die daar 
 net zo mee bezig is. 

 Als ze de hoek omslaan, stopt Umayra plots met kletsen. De meiden staan verbaasd en 
 kunnen nergens anders meer naar kijken dan naar wat zich voor hun ogen afspeelt. Uit 
 de gracht midden in het drukke centrum springt een immens grote walvis meters hoog 
 het water uit. Klaar om met een enorme splash en vloedgolf, terug het water in te 
 storten. Als de mensen aan de kade maar niet nat worden, is Irem’s eerste natuurlijke 
 reactie. In stilte laten ze de blauw met witte walvis op zich inwerken, totdat Umayra 
 weer iets kan zeggen. 

 “Wauw, wat een gaaf ding! Moet je al dat plastic zien. Dit zit echt vet in elkaar. Zullen we 
 een selfie maken?” Terwijl Irem en Umayra een pose aannemen voor de camera, stelt 
 Irem hardop de vraag: “Waarom zou die walvis hier zijn?” Een jongen naast hen kijkt 
 haar verbaasd aan. “Dat is logisch toch!? Al dat plastic komt uit de zee. Dat is een 
 immens groot probleem, dus die walvis is ook immens groot. Ik denk dat de kunstenaar 
 op deze coole manier aandacht wil vragen voor de plasticsoep in de oceaan.” Irem 
 knikt. Dit zou kunnen kloppen. Als ze straks thuis is, gaat ze opzoeken wie de maker is 
 en hoe ze voortaan nog minder plastic kan gebruiken. Dit kunstwerk heeft de 
 boodschap in ieder geval indrukwekkend op haar overgebracht. 

 Het kunstwerk  Skyscraper - The Bruges Whale  door  StudioKCA  . 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Welke kunstvormen kun je benoemen? Met welke kunstvorm heb jij het meest? 
 Waarom? 

 Praat jij wel eens over kunst en wat je daarvan vind? Zo ja, met wie?? 

 Kunst wordt vaak gemaakt om mensen te raken. Kun jij kunst noemen of opzoeken, die 
 aanleiding was voor een maatschappelijke discussie? 

 Ecologie 

 De plastic walvis vraagt aandacht voor de plastic soep in de zee. Wat weet jij daarover? 
 Waarom is plastic soep een probleem? 

 Om kunst te maken zijn materialen nodig. In hoeverre vind jij dat kunst ecologisch 
 verantwoord moet zijn? Kun jij voorbeelden noemen of opzoeken, waarbij je vindt dat 
 het kunstwerk ‘materiaalverspilling’ is? 

 Economie 

 Welke producten met plastic zou jij in je eigen leven kunnen vervangen voor producten 
 zonder plastic? 

 Hoeveel geld ben jij bereid uit te geven voor muziek, films, museum- of 
 theaterbezoek? 

 Is elke vorm van kunst voor jou evenveel waard? Waarom wel of niet? 

 Cultuur 

 Ken jij nog meer kunstwerken die aandacht vragen voor maatschappelijke en/of 
 sociale situaties? Zo niet, zoek er één of meer op. 

 Vind jij kunst in de openbare ruimte belangrijk? Waarom wel of niet? 

 Ik 

 Wat vind je van het kunstwerk ‘skyscraper’? 

 Voor welk onderwerp zou jij op een kunstzinnige manier aandacht willen vragen? Maak 
 daar een schets van. 
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 2.5.2 Iederwijs 

 Marijn zucht eens diep. “Wat moet ik toch met deze opdrachten, ik heb het gevoel 
 dat ik niets nieuws leer. De formule van verbranding ken ik ondertussen wel. Maar ik 
 moet dit doen, want anders krijg ik een slechte beoordeling.” Dit alles stemt Marijn 
 somber. Hij zou willen dat hij meer met zijn docent kon overleggen over wat en hoe 
 hij wil leren, net als vroeger, toen hij op de Iederwijs school zat. 

 Marijn denkt terug aan die tijd. Zijn moeder gaf het vak verzorging op het voortgezet 
 onderwijs. Op een dag kwam een collega naar haar toe met een boek over de Sudbury 
 Valley School in de Verenigde Staten, opgericht in 1968. Deze school gaat ervan uit dat 
 kinderen graag willen leren en de wereld om hen heen willen begrijpen. Kinderen 
 kunnen daarom prima zelf beslissen wanneer ze wat willen leren. Een voorgeschreven 
 lesplan is er niet op deze school en toetsen evenmin, behalve wanneer kinderen er zelf 
 om vragen. De kerndoelen worden wel degelijk behandeld, maar op een andere 
 manier dan op gewone scholen. Het sprak z’n moeder helemaal aan. 

 Samen met z’n moeder ging Marijn toen naar de open dag van een Iederwijs school. 
 Daar voelde hij zich direct thuis. Hij herinnert nog dat ze een kringgesprek hielden en 
 dat er een talking stick rondging. Er was zoveel aandacht voor elkaar. Hij weet ook nog 
 dat hij best moeite had om iets te bedenken om te zeggen, maar hij was na afloop zo 
 blij dat hij ook wat had ingebracht. Iederwijs vond hij tof! 

 Marijn heeft hele goede herinneringen aan zijn tijd op een Iederwijs school. De school 
 voelde als familie. Er was meer verbondenheid dan op de reguliere school waar hij 
 eerst op zat. Helaas moest hij na een jaar weer terug naar zijn oude school, omdat de 
 onderwijsinspectie de Iederwijs school had gesloten. De regels voor particuliere 
 scholen waren strenger geworden en de school voldeed daar niet aan. “Misschien 
 moet ik een gesprek met mijn mentor aangaan om mijn behoefte aan meer eigen 
 inbreng bespreekbaar te maken”, denkt Marijn. “Als ik steeds maar mijn mond houd, 
 verandert er natuurlijk niets.” 

 Buiten leren in de natuur. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Marijn zou wel willen dat hij meer inspraak heeft in wat en hoe hij zou willen leren. In 
 hoeverre kan jij zelf iets inbrengen op jouw school/organisatie in de wijze van leren? 

 Hoe wordt bepaald wat je moet leren op je school? 

 En hoe wordt bijgehouden wat je hebt geleerd? 

 Ecologie 

 Iederwijs gaat uit van vijf innovaties. Een daarvan betreft de inrichting van de school. 
 Deze verandert mee met de behoefte van de school en van de kinderen. Hoe kan 
 volgens jou de inrichting van een school mee veranderen met de behoefte van de 
 school en de kinderen? 

 Wat vind je ervan dat de inrichting van een school mee kan veranderen met 
 behoeftes? 

 Wat lijkt jou daar goed aan? En zijn er ook dingen minder prettig aan denk je? 

 Hoe zou jouw school anders ingericht kunnen worden? 

 Economie 

 Wat zijn wereldwijd oorzaken waardoor kinderen niet naar school kunnen gaan? 

 B3-scholen zijn scholen die niet door de overheid worden bekostigd. Waar moet zo’n 
 school aan voldoen in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 
 1969? 

 Wat vind je ervan dat ouders een proces-verbaal kunnen krijgen wanneer hun kinderen 
 juridisch gezien niet naar school gaan? Wat is positief hierin? En wat negatief? 

 Cultuur 

 Tussen de 15.000 en 20.000 kinderen in Nederland zitten thuis omdat ze geen passend 
 onderwijs kunnen krijgen. Ouders van deze thuiszitters hebben een brief geschreven 
 naar de Tweede Kamer, waarin ze leerrecht eisen zonder schoolplicht. Waarom zou 
 een ouder ervoor willen kiezen om een kind niet naar school te laten gaan, maar op 
 een andere wijze onderwijs te geven om aan het leerrecht te voldoen? Bedenk vier 
 redenen. 

 Ik 

 Herken je dat je soms iets moet doen op school, waarvan je het gevoel hebt dat je niks 
 nieuws of zinnigs leert? Kun je voorbeelden geven? Wat doe je in zo’n situatie? 
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 2.5.3 Klimaatmars 

 “Kom je Sofia?” Simon klopt overdreven hard op de deur van zijn zusje. “Jaah, ik 
 kom”, roept Sofia snel terug. Ze grist nog snel haar telefoon en stapt de gang op. 
 Simon kijkt haar met een frons aan. “Ik heb de info van de organisatie voor de 
 zekerheid nog een keer gecheckt”, zegt ze opgewekt. Vandaag lopen ze mee in de 
 Klimaatmars. 

 Ze ontbijten in de keuken en maken meteen een lunchpakketje. “Doen jullie 
 voorzichtig”, zegt haar moeder, waarbij ze Simon nadrukkelijk aankijkt. Simon knikt, 
 terwijl hij een laatste hap croissant in zijn mond stopt. Dan geeft moeder Sofia nog snel 
 een kus op haar wang en vraagt: “Heb je het spandoek ook mee?” 
 “Ja, die heb ik”, antwoord Sofia met een glimlach. Ze heeft het spandoek gisteravond al 
 netjes opgevouwen en in haar rugtas gedaan. Vorige week heeft ze samen met haar 
 klasgenootje en beste vriend Mickey een spandoek geschilderd met daarop de tekst 
 ‘There is no planet B!’ Daaronder hebben ze met groen en blauw de aarde geschilderd 
 en ze is best trots op het eindresultaat. Vandaag zal ze iedereen eens laten zien, dat er 
 nu echt eens iets moet gebeuren aan klimaatverandering. 
 Hun vader vraagt terwijl ze op de fiets stappen: “Vanaf het station gaan jullie met de 
 klas en docent naar Amsterdam, toch?”. “Yep”, antwoord Sofia, “en we sturen een 
 berichtje als we daar weer vertrekken.” Zodra ze op het station zijn, loopt Simon direct 
 naar zijn vrienden. Vol spanning zit Sofia naast Mickey in de trein. “Ik zag net op mijn 
 telefoon dat er al ongeveer 10.000 mensen zijn”, zegt Mickey enthousiast. “We vragen 
 vandaag echt met heel veel mensen aandacht voor het klimaat, dat voelt zo gaaf”. Sofia 
 knikt en ze denkt aan wat haar docent over Greta Thunberg vertelde. “Dat een meisje 
 van vijftien jaar zoveel mensen heeft weten te inspireren om in actie te komen, dat is 
 echt bijzonder”, denkt ze. “En ik hoor daar vandaag gewoon bij.” 

 There is no planet B! 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Heb jij wel eens actie voor iets gevoerd? Deed je dit alleen of samen? Heb jij je wel 
 eens onderdeel gevoeld van een grote groep/beweging? Zo ja, hoe voelde dat? 

 Een gezamenlijk doel kan mensen in verbinding brengen met elkaar. Wat zijn de voor- 
 en nadelen van dingen samen willen bereiken? 

 Ecologie 

 Met de klimaatmars vragen vooral jongeren aandacht voor klimaatverandering. Wat 
 weet jij van klimaatverandering? Maak jij je wel eens zorgen over 
 klimaatveranderingen? Waarom wel of niet? Hoe ga je daar mee om? 

 Economie 

 Kies een specifieke klimaatverandering. Wat zou je alleen, met jouw klas, met jouw 
 school of met jouw dorp/stad kunnen bereiken om daar iets aan te doen of om er 
 beter mee om te kunnen gaan? 

 Cultuur 

 Welke grote demonstraties/acties zijn er recent nog geweest in jouw land? Waar 
 gingen deze demonstraties over?  Kwamen deze demonstraties/acties positief of 
 negatief in het nieuws? Waardoor kwam dat? Hoe ver vind je dat een demonstratie 
 mag gaan? 

 Ik 

 Waar zou jij actie voor willen voeren? 

 Waarom vind je dit zo belangrijk? 

 Jongeren laten van zich horen! Actie voeren voor behoud van een gezonde planeet. 
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 2.5.4 Meubels met een verhaal 

 Wat hij allemaal gemaakt heeft? Dat vertelt Jan me maar al te graag! Maar liever 
 nog laat hij het me zien. Het is zondagochtend en ik ben op bezoek bij de opa van 
 mijn vriend. Voor ik het weet ligt er een fotoboek voor mijn neus en bladeren we 
 langs de meubels die hij in de loop van vele jaren heeft gemaakt. 

 Bijzettafeltjes, boekenkasten, eettafels, deuren.… Er komen bladzijden vol meubels 
 voorbij, terwijl zijn verweerde timmermanshand trillend een bladzijde omslaat. Aan de 
 manier waarop hij zijn werk aanwijst, merk ik hoe trots hij is en hoeveel zijn vak voor 
 hem betekent. En dan te bedenken dat dit nog maar een fractie is van alles wat hij in de 
 loop van zijn leven heeft gemaakt. 

 Het huis staat vol met eigen creaties. Als ik die even later bekijk, verwonder ik me over 
 hoeveel persoonlijkheid ze uitstralen. Dat is vast de liefde en toewijding van een 
 vakman. Elke creatie vertelt een eigen verhaal. Letterlijk, want de meubels zijn 
 gemaakt van restmaterialen die Jan heeft verzameld en op kunstige wijze heeft 
 verwerkt tot een uniek, duurzaam geheel. Ik heb zelf weliswaar een universitair 
 diploma op zak, maar ik ben waardeloos als het op klussen aankomt. 

 Het timmerhok achter het huis is een plek vol herinneringen. Jan wordt steeds meer 
 beperkt door de ziekte van Parkinson en de komende zomer verhuist hij met zijn vrouw 
 naar een nieuwbouwwoning die beter toegankelijk is. Dat betekent voor hem niet 
 alleen afscheid nemen van de plek waar hij meer dan vijftig jaar heeft gewoond, maar 
 ook van het werken met zijn handen. 

 Momenteel werkt Jan nog aan een karretje, geïnspireerd op een model uit zijn jeugd. 
 Het moet een prachtig vooruitzicht zijn dat het over niet al te lange tijd in gebruik kan 
 worden genomen door een nieuwe generatie: hij wordt overgrootvader! Ik vraag me af 
 of die gedachte hem troost biedt, dat zijn stevige vakwerk mee de toekomst in gaat en 
 er over jaren nog steeds staat, ook wanneer hij er zelf niet meer is. 

 Oude werkbank met antiek gereedschap. (foto: Philip Swinburn / Unsplash) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Timmerman Jan is een ambachtsman. Wat is een ambacht eigenlijk precies? 

 Echte ambachtslieden kom je veel minder tegen dan vroeger. Dat geldt niet voor het 
 woord ‘ambachtelijk’. Waarom is dat, denk je? 

 In welke contexten hoor je het en waar staat ‘ambachtelijk’ dan voor? 

 Ecologisch 

 Welke impact heeft de grootschalige industriële productie op onze leefomgeving als je 
 dit vergelijkt met het werk van ambachtslieden, zoals timmerman Jan? 

 Economisch 

 Ons voedsel en de voorwerpen die we gebruiken worden tegenwoordig meestal niet 
 meer op ambachtelijke wijze geproduceerd, zoals vroeger. Hoe kun je dit verklaren? 

 Cultureel 

 In de ‘kenniseconomie’ van onze tijd wordt veel waarde gehecht aan theoretische 
 beroepen en opleidingen. Wat betekent dit voor de beroepskeuze en het toekomstpad 
 van jongeren? 

 Op welke manier is de praktische kennis van ambachtslieden waardevol? Hoe zie jij de 
 toekomst van ambachten voor je? 

 Ik 

 Maak een lijst van de beroepen die de mensen in jouw familie en kennissenkring 
 hebben. Wat voor soort beroepen zijn het? 

 Zijn er in jouw omgeving ook mensen die ambachten beoefenen? 

 Is er een ambacht waar je meer over zou willen leren? Waarom? 
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 3 ECOLOGIE 
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 3.1 Integraal Systeem Ontwerp 
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 3.1.1 Schooldakmoestuin 

 Wie twee jaar geleden de school van Laura bezocht, zou zien dat het dak bestond 
 uit een laag donkere, muf ruikende bitumen. En kijk nu eens: de halve klas buigt zich 
 over verschillende plantenbakken. “Hé juf”, roept Mohammed enthousiast, “deze 
 pepertjes zien er net zo mooi uit als op de markt!”. Anouschka doet ook een duit in 
 het zakje: “Wanneer gaan we de worteltjes oogsten?”. Laura kan haar nog net streng 
 aankijken, want ze kijkt verlekkerd en heeft haar hand al bijna in de aarde gestoken 
 om er een uit te trekken… 

 Als de kinderen na hun wekelijkse tuin-, kook- en eetochtend, weer naar hun klaslokaal 
 zijn afgedaald, kunnen we in alle rust initiatiefneemster Laura wat vragen stellen. 
 Tientallen jaren stond ze ‘gewoon’ voor de klas op deze multiculturele school in een 
 arme volksbuurt, maar haar passie voor gezonde voeding en koken lieten haar niet los. 
 Zeker toen ze ontdekte hoe weinig de stadskinderen in haar klassen wisten van de 
 natuur en waar hun voedsel vandaan komt, begon het te kriebelen. Ze ontwikkelde 
 eigenhandig lesmateriaal en schreef een plan, waarin onder andere ruimte was voor 
 een daktuin om zelf groenten te kweken en een professionele keuken, waar ze met de 
 kinderen kan koken. Gelukkig was het schoolbestuur toen snel ‘om’. 

 Ze vertelt dat ze uiteindelijk met hulp van subsidies en een hoveniersbedrijf deze 
 schooldakmoestuin heeft kunnen aanleggen: “De leerlingen doen hier echt alles zelf: 
 zaaien, wieden, water geven, oogsten en de vele kleurrijke groenten en kruiden 
 verwerken in een wekelijkse maaltijd. Het mooiste compliment was denk ik nog wel, 
 dat een moeder zei dat haar zoon nooit groente wilde eten, maar sinds hij meewerkt in 
 onze daktuin opeens blij wordt van bietjes en sla.” 

 Als je ze zelf hebt gekweekt, smaken alle groenten lekkerder! 

 (foto: Natuurcentrum Arnhem) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wie zou je bij jouw school bij zo'n soort schoolmoestuinproject kunnen betrekken? 
 Denk aan mensen die mee kunnen helpen/ geld geven, andere scholen, de lokale 
 gereedschapswinkel, etc. Maak hier samen met een of meer klasgenoten een lijstje 
 van. 

 Ecologie 

 Wat is de ecologische winst van zelf (thuis, op school of in een buurttuin) je groente 
 verbouwen? 

 Economie 

 Het is natuurlijk niet mogelijk om op elk schooldak te tuinieren, maar waar zou in jouw 
 eigen omgeving een buurt- of schoolmoestuin zou kunnen komen? 

 Cultuur 

 Proef eens met je ogen dicht het verschil tussen groente uit een eigen (moes)tuin en 
 dezelfde groente uit de supermarkt en probeer het verschil te beschrijven. 

 Ik 

 Bereken voor welk bedrag jij elke week aan groente en fruit opeet. 

 Zou het de moeite lonen om die zelf te kweken? Vergeet daarbij niet dat dingen zoals 
 zaad, plantjes, water en opslag (koeling) ook geld kosten. 
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 3.1.2 Ons hectare feest 

 Jaap en Sabine geven de klas van Moshi een rondleiding over hun landje. Jaap zegt 
 blij: “Op onze één hectare hebben we de afgelopen vijf jaar honderden fruit- en 
 notenbomen, groenten, granen en kruiden geplant, zodat we in alle seizoenen 
 kunnen oogsten. Een klein deel van de planten gebruiken we voor zaad voor 
 volgend jaar. We zijn geïnspireerd door de boeken over Anastasia van de Russische 
 schrijver Vladimir Megré.” 

 In het midden van hun eetbaar paradijs staat een eenvoudig aardehuis uit hout, stro en 
 leem omringd door een bloemenweide met bloeiende en geurende bloemen. Talloze 
 vlinders, bijen en insecten vinden elk hun eigen waardplanten. Je ziet hier veel 
 verschillende vogels, evenals egels, eekhoorns, marters en vleermuizen. De groep 
 loopt over kronkelige paadjes, die kleine weitjes en akkers afbakenen waar vijf 
 schapen, drie geiten, een ezel en kippen lopen. Sabine: “Dit zijn allemaal winterharde 
 oude rassen, die hun gang kunnen gaan binnen wilgentenen vlechtheggen, 
 doornhagen, gestapelde boomstammetjes en takkenbossen.” 

 De bodem is overal ongelijk qua hoogte, zodat er spannende heuveltjes zijn die steeds 
 voor nieuwe verrassingen zorgen. Er zijn klimbomen en boomhutten rond een 
 reuzenzandbak met waterpomp en speelveldje. 

 Ze lopen verder langs drie vijvertjes. In één zwemmen grote vissen, zoals baarzen, 
 karpers en meervallen, pal onder eenden, ganzen en zwanen door. In een andere zit 
 het vol kikkers, salamanders en hagedissen en de derde vijver is een zwemvijver. 

 Overal staan fruitbomen in een grote variëteit: vroege, midden en late soorten, zoete en 
 zure smaken, voor directe consumptie of om te bewaren. Verder zijn er inheemse en 
 uitheemse bessensoorten, zoals blauwe bosbessen, wijnbessen, frambozen, bramen, 
 en sleedoorns. 

 Tenslotte gaat de groep in een open werkschuur met werktuigen en gereedschap 
 zitten, zoals een klompenwerkbank, spintollen en een weefraam. Er is ook een afdakje 
 met twee veldovens om brood, koeken en pizza’s te bakken. Jaap: “Een aanzienlijk deel 
 van onze hectare bestaat uit wild bos met veel verschillende bomen en eetbare 
 paddenstoelen. Hier hebben alle levende wezens, planten, dieren en stenen een eigen 
 plek gekregen. Een liefdevolle plek, bruisend van levenskracht en overvloed. Het is 
 geleidelijk zo gegroeid. Hij is gelukkig eenvoudig te onderhouden, omdat we naast 
 fruitbomen ook veel gebruik maken van groenterassen die meerjarig zijn zoals oerprei. 
 Het is onze “ruimte van liefde” voor ons gezin, onze kinderen en de generaties na ons. 

 Een grote variëteit aan appelsoorten. (Foto: Bas Visser) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Zijn er in ons land meer mensen die leven zoals Jaap en Sabine? En in Rusland? 

 Kun je ook een naam vinden die past bij de beweging of een naam die past bij de 
 groepen mensen die leven zoals Jaap en Sabine? 

 En kunnen mensen leven van een voedselbos hectare? 

 Hoe gaan ze om met geld, met vervoer, met energie? 

 Ecologie 

 Waarom planten Jaap en Sabine zoveel verschillende soorten bomen, fruit, groenten 
 en kruiden? 

 Economie 

 Kun je uitzoeken wat nodig is om werkelijk te “leven van het land”? 

 Cultuur 

 Ken je natuurvolken die nog steeds echt van de natuur leven? 

 Ik 

 Wat lijkt jou aantrekkelijk aan de leefwijze van Jaap en Sabine? En wat lijkt je minder 
 aantrekkelijk? 

 Zou jij ook zo kunnen en willen leven als Sabine en Jaap? 
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 3.1.3 Van rijke bodem naar arme grond 

 Op een derde van alle akkers in de wereld gaat er meer van de teeltlaag verloren, 
 dan er vruchtbare grond wordt gevormd. Experts waarschuwen dat deze erosie aan 
 de fundamenten van ons bestaan knaagt. Volgens een studie van de  VN-Universiteit 
 kunnen oprukkende woestijnen de komende tien jaar wel vijftig miljoen mensen in 
 Afrika en Centraal-Azië op de vlucht drijven. Omdat ze willen begrijpen hoe 
 woestijnvorming ontstaat en wat je ertegen kunt doen, onderzoeken Raine en 
 Toomas het stuifzand in de omgeving van hun school. 

 Wereldwijd en ook in Europa zijn er al veel gebieden veranderd van rijke natuurlijke 
 omgevingen in kale zandvlaktes. Door de bodem goed te bestuderen, kun je gaan 
 begrijpen hoe zoiets kan gebeuren. Raine en Toomas hebben een bodemprofiel 
 gemaakt van het natuurgebied achter hun school. Wat hun opvalt is dat er 
 verschillende lagen in het bodemprofiel zijn: bleke en donkere zandlagen wisselen 
 elkaar af. 

 “Om iets te begrijpen van de bodem is het belangrijk om de geschiedenis van een 
 gebied te kennen”, zegt hun docent. Zo ontdekken Raine en Toomas dat er vlakbij hun 
 school oude nederzettingen waren. Raine: “De boeren kapten het bos en lieten hun 
 schapen grazen op de heide die daardoor ontstond. ‘s Avonds gingen die op stal. Op de 
 grond van de stal legden de boeren afgeschraapte heidevegetatie en als dit vermengd 
 werd met poep en pies van de schapen gebruikten ze dit om hun akkers te bemesten. 
 De gebieden waar de schapen graasden werden zo steeds armer en door het 
 afschrapen van de grond erodeerde de bodem en ontstond er stuifzand. Doordat met 
 het verdwijnen van planten en de humuslaag de bodem niet langer vochtig kon blijven 
 en er geen wortels meer waren om het zand vast te houden, kon door de wind de 
 bovenlaag van de bodem gaan stuiven. Honderd jaar geleden zijn boeren kunstmest 
 gaan gebruiken, waardoor de arme stuifzandgebieden weer begroeid raakten.” 

 De docent vertelt: “Vroeger was heide onderdeel van de landbouw, maar tegenwoordig 
 vinden we heidelandschappen en stuifzandgebieden mooi en noemen we het natuur. 
 Door het vele kunstmestgebruik, door verdroging (verlagen van de waterstanden) en 
 verzuring verdwijnt er veel natuur en de natuur die overblijft is arm.” Raine reageert: 
 “Toch vreemd dat we nu moeite doen om heide en stuifzandgebieden te behouden, 
 terwijl ze zijn ontstaan door ontbossing en (te) intensief landbouwkundig gebruik, 
 terwijl elders in de wereld wordt geprobeerd woestijnvorming te voorkomen door 
 ontbossing en te intensieve begrazing tegen te gaan!” 

 Verdroogde bossen (foto: Arnold van den Burg) 
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 In het bodemprofiel dat Raine en Toomas hebben gevonden is de bovenste laag geel 
 zand stuifzand dat over de oorspronkelijke heidebodem is gestoven. Op de bovenkant 
 van de daaropvolgende grijze laag stond vroeger de heide. Doordat de bodem van 
 nature zuur is en er in Nederland gemiddeld veel regen valt, lossen veel 
 plantenvoedingsstoffen in de bovenlaag van de bodem op en zakken ze dieper de 
 bodem in. Dieper in de bodem neemt de verzuring af waardoor de voedingsstoffen 
 weer uit oplossing gaan (neerslaan). Dat kan je zien aan de heel donkerbruine laag 
 onder de grijze laag, die gevormd wordt door ijzeroxiden (roest). Hieronder zit ook weer 
 stuif- of dekzand. Als je de heidebodem afschraapt tot onder de ijzerlaag, gaat het 
 zand eronder stuiven en krijg je een stuifzandgebied in plaats van een heidegebied. 
 Foto Arnold van den Burg 

 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Via  Topotijdreis  kun je de geschiedenis van de omgeving  in beeld brengen. Hoe zag de 
 wereld er 100 jaar geleden uit? Wat valt je op? Zie je ergens erosie? 

 Waarom denk je dat de VN Universiteit in hun studie de conclusie hebben getrokken 
 dat door oprukkende woestijnen 50 miljoen mensen in de toekomst op de vlucht 
 kunnen slaan? 

 Ecologie 

 Hoe kunnen woestijnen ontstaan door erosie? 

 Zuid-Niger was in de jaren ‘70 en ‘80 een uitgemergeld land, geteisterd door 
 langdurige droogtes, misoogsten en hongersnoden. De Sahara rukte op en mensen 
 konden alleen nog met westerse voedselhulp overleven. Ditzelfde gebied is hu door 
 lokale boeren veranderd in een groen, vruchtbaar parklandschap. Kun je ontdekken 
 hoe de boeren dit hebben gedaan? Welke boom is daar belangrijk in geweest? 
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 Economie 

 Waarom verarmd de natuur door overbemesting, verzuring, verzilting en verdroging? 
 Wat doet de overheid aan deze situatie? 

 Welke consequenties hebben de overheidsmaatregelen in relatie met verzuring, 
 verdroging, verzilting en vermesting voor de boeren? En welke bedrijven moeten ook 
 rekening houden met deze maatregelen? Denk bijvoorbeeld aan stikstofbeleid voor het 
 vliegverkeer. 

 Hoe zou een gesloten kringloopsysteem voor boeren eruit kunnen zien? Maak hier een 
 poster van. 

 Cultuur 

 Wanneer noem je een landschap levend, en in balans? En wanneer niet (meer), zoals 
 bij braakliggende grond of ongedefinieerde grond? Ongedefinieerde grond is 
 bijvoorbeeld potgrond; er is sprake van grond, maar er zit geen leven, zoals wormen, 
 schimmels en planten, meer in. Er zijn zeven aspecten die je in samenhang met elkaar 
 kunt gebruiken om de kwaliteit van een landschap in te schatten: 

 ●  landschappelijke inbedding 
 ●  geschiedenis 
 ●  waterhuishouding 
 ●  kwaliteit van de bodem 
 ●  heterogeniteit 
 ●  biodiversiteit van flora en fauna (wat hoort hier?) 
 ●  referentiekader (hoe ziet een landschap met dezelfde aspecten er ergens anders 

 uit?). 

 Breng voor het gebied in de buurt van je school deze zeven aspecten in beeld. Hoe 
 levend en in balans is de bodem volgens jou? Als je een cijfer voor de kwaliteit van de 
 bodem zou geven, welk cijfer geef je het dan? Wat is je oordeel over de kwaliteit van 
 het landschap? 

 Ik 

 Om ontbossing tegen te gaan, zetten organisaties zich in om zoveel mogelijk bomen te 
 planten. Welke organisaties in jouw directe omgeving zijn hiermee bezig? Kijk of je een 
 keer mee kunt helpen met bomen planten en maak hier een leuk verslag van voor 
 bijvoorbeeld de schoolkrant. Welke boomsoorten planten ze? Waarom deze en geen 
 andere? 
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 3.2 Energie 
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 3.2.1 Leefbare steden en smart mobility 

 De school van Vincent en Idan staat naast een drukke weg. Tijdens biologieles 
 hebben ze het over het effect daarvan op hun gezondheid. Idan: “Mensen willen zich 
 nou eenmaal snel verplaatsen. Dat blijkt vaak ongezond, maar volgens mij gaat er in 
 de toekomst nog een hoop veranderen op het gebied van autorijden.” Vincent vult 
 glunderend aan: “Het wordt vast allemaal sneller, schoner en slimmer!” 

 Steeds meer mensen reizen met het openbaar vervoer, de fiets of lopend. Gelukkig 
 maar, want autoverkeer is slecht voor onze steden door de ongezonde uitstoot van 
 onder andere fijnstof en stikstof. Desondanks leggen wij nog altijd meer dan 70% van 
 onze kilometers met onze circa negen miljoen auto’s af. Door slimme (smart) 
 oplossingen, zoals deelmobiliteit, elektrische auto’s, ‘MaaS’ en micromobiliteit, zal de 
 leefbaarheid van onze steden uiteindelijk vergroten. 

 ●  Bij deelauto-organisaties, zoals  MyWheels  ,  Greenwheels  ,  ConnectCar  en  ShareNow  , kun 
 je als lid via een app een auto reserveren, gebruiken en afrekenen. 

 ●  Elektrische auto’s zijn stiller en schoner, maar maken nu nog maar een kleine vier procent 
 van het totaal uit. Dat zal de komende jaren echter snel stijgen, want de overheid wil dat al 
 in 2030 alle nieuwe personenauto’s 100% elektrisch zijn. De hoge prijs en de vervuilende 
 accu’s zijn nu nog een belemmering, maar daar wordt hard aan gewerkt. 

 ●  ‘Mobility as a Service’ oftewel MaaS streeft naar maatwerk en is gestoeld op 
 technologische innovaties met de volgende kenmerken: de MaaS-aanbieder verbindt de 
 vraag (reiziger) met het aanbod (vervoerder), informatie, ticketing en betaling lopen via een 
 app en het afrekenen gebeurt per tijdseenheid of kilometer. 

 ●  Micromobiliteit in de vorm van gedeelde stepjes, scooters en andere gemotoriseerde 
 twee- en driewielers, is een goed alternatief voor de auto, want ze hebben minder ruimte 
 nodig en zijn schoner. Omdat gebruikers ze her en der achterlaten, leiden ze soms tot 
 problemen op de stoep. 

 ●  Een stap verder gaat het om al in de stedenbouw rekening te houden met minder 
 autogebruik. Met spreekt wel van de 15-minuten-stad (of een variant daarvan), waarbij alle 
 belangrijke voorzieningen binnen 15 minuten lopen of fietsen te vinden zijn. 

 Elektrische auto aan de laadpaal. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Noem enkele sociale voordelen van deelauto’s, micromobiliteit en de 15-minuten stad. 
 Denk aan ontmoeting, veiligheid, gezelligheid, spelen op straat, leefbaarheid, etc. 

 Ecologie 

 Zijn er nog andere voordelen te bedenken van minder auto’s en parkeerplaatsen in de 
 stad? 

 Wat zou je zoal met de extra vrijgekomen ruimte kunnen doen? Noem minstens drie 
 voorbeelden. 

 Economie 

 Stel dat een op de vijf auto’s in Nederland een deelauto wordt, hoeveel directe kosten 
 zou dat dan schelen? Directe kosten zijn bijvoorbeeld aanschaf, onderhoud en benzine. 
 Indirecte kosten zijn onder andere, minder wegonderhoud en parkeerplaatsen nodig 
 en lagere ziektekosten. 

 Cultuur 

 Ken jij iemand die een auto heeft, maar hem misschien wel weg zou willen doen? 

 Wat is daarvoor nodig? Welke alternatieven kun je deze persoon voorstellen? 

 Ik 

 Als jouw gezin een auto heeft, bedenk dan eens hoe het leven zou zijn zonder auto. 

 Beschrijf hoe een gewone (werk)dag er dan uitziet. 

 Hebben jullie nu geen auto, doe deze oefening dan voor een gezin dat je kent, zoals 
 buren of vrienden. 
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 3.2.2 Zeezoutbatterijen: eenvoudig en vriendelijk 

 Zelf energie opwekken met zonnepanelen is handig, maar als de zon niet schijnt, wil 
 je je opgevangen zonne-energie kunnen opslaan en blijven gebruiken. Daarvoor 
 bestaan veel verschillende soorten batterijen. Veel batterijen geven problemen, 
 maar de zeezoutbatterij blinkt uit in eenvoud en vriendelijkheid. 

 De meeste mensen leven met ‘vanzelfsprekend aanwezige stopcontacten’. Stroom, die 
 geleverd wordt door een energiemaatschappij. Dat betekent dat je moet betalen voor 
 die geleverde stroom en afhankelijkheid bent van een energieleverancier. Steeds meer 
 mensen kiezen bewust voor meer onafhankelijkheid door gebruik te maken van 
 bijvoorbeeld zonnepanelen of kleine windmolens. Maar wie zelf eigen stroom opwekt, 
 moet die stroom meteen verbruiken, opslaan of terugleveren aan het elektriciteitsnet. 
 Dat levert maar steeds minder geld omdat er teveel mensen stroom terugleveren. 
 Daarom is opslag van zelf opgewekte energie in batterijen steeds betere optie. Ook 
 schijnt de zon in ons land onregelmatig, terwijl er wel regelmatig stroom verbruikt 
 wordt. 

 Opslagbatterijen, ook wel accu’s genaamd, zijn er in vele soorten: met lood, cadmium, 
 broom, lithium, enz. Maar veel daarvan leveren problemen op, want onder bepaalde 
 omstandigheden zijn accu’s brandbaar of kunnen zelfs exploderen. Ze bevatten 
 bovendien voor mens en milieu giftige stoffen. De grondstoffen voor de  accu’s worden 
 gewonnen in mijnen die gevaarlijk zijn voor de mijnarbeiders en vaak ook schade 
 brengen aan de bevolking en de natuur in de omgeving. De mijnen liggen vaak ver 
 weg van de plek waar telefoons owrden gemaakt, dus worden deze stoffen over grote 
 afstanden getransporteerd. 

 De zeezoutbatterij bevat vrijwel enkel zeezout en koolstof en kan dus veilig gebruikt en 
 vernietigd worden. Een zeezoutbatterij kan je in tegenstelling tot andere accu’s zonder 
 gevaar gewoon aanraken. Er zijn al verschillende soorten zeezoutbatterijen van 
 verschillende bedrijven te koop, waaronder die van het Nederlands bedrijf: Dr. Ten. 

 Bij een proefopstelling voor een zeezout-buurtbatterij voor 23 huishoudens van de 
 zelfvoorzienende Aardehuizen in Olst blijkt dat het belangrijk was om de eigen 
 stroomproductie en stroomverbruik te monitoren. Zo weten bewoners beter wanneer 
 er pieken zijn in gebruik en wanneer er stroom in batterijen opgeslagen kan worden of 
 eventueel aan het net geleverd kan worden. 

 Op zoek naar de superbatterij. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 
 Waarom zouden mensen gezamenlijk kiezen voor een buurtbatterij in plaats van een 
 eigen zeezoutbatterij? 

 Economisch 
 Waarom leveren mensen steeds minder graag stroom terug aan het elektriciteitsnet? 
 Waarom zijn er zoveel chemisch ingewikkelde en kostbare accu’s en zo weinig 
 ‘eenvoudige elementen’ accu’s? 

 Ecologisch 
 Waarom zijn zeezoutbatterijen een beter alternatief dan veel gangbare batterijen? 

 Wereldbeeld 
 Welke opvattingen zijn er zoal over zelfvoorziening en wederzijdse steun op lokaal of 
 buurtniveau? 

 Ik 
 Waarom zou jij wel of niet voor een zeezoutbatterij kiezen? 

 De zeezoubatterij is de meest mileu en mensvriendelijkste batterij. 

 Welke batterij kies jij? (foto: Bas Visser) 
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 3.2.3 Liever met de auto 

 “Ik snap jou niet!”, zegt de moeder van Sem. “Sinds jij die auto hebt, pak je hem 
 steeds vaker om naar school te gaan. En jij studeert nog wel milieukunde. Als er 
 iemand zou moeten weten dat de aarde opwarmt, doordat er veel te veel CO2 
 wordt uitgestoten, dan ben jij het wel. Als ik vroeger naar de universiteit moest, 
 pakte ik de fiets. Ik vond het heerlijk die 22 kilometer door weer en wind te fietsen.” 

 Sem kijkt naar buiten. Als hij eerlijk is weet hij dat z’n moeder wel een beetje gelijk 
 heeft, hij pakt de laatste tijd inderdaad steeds vaker de auto. Maar wat wil ze? Zijn 
 studie is veel zwaarder dan hij had verwacht, hij is er dag en nacht mee bezig. En dan is 
 tijd veel waard. Met de auto is hij nu eenmaal veel sneller op school. “Heb je gezien wat 
 voor weer het is?”, moppert Sem tegen zijn moeder. “Het regent keihard. En ik heb tot 
 diep in de nacht gewerkt om mijn verslag af te krijgen. Ik heb nu echt geen tijd om drie 
 kwartier heen en terug te fietsen.” 

 Sem loopt knorrig het huis uit en slaat de deur achter zich dicht. Zijn moeder kijkt hem 
 meewarig na. De laatste tijd trekt Sem zich steeds vaker terug op z’n kamer. Z’n studie is 
 inderdaad erg zwaar, maar het gemak waarmee hij iedere keer de auto pakt, kan 
 eigenlijk niet langer. En dat is het niet alleen. Hij speelt ook steeds vaker videogames 
 en ze heeft op de stroomrekening gezien hoeveel extra verbruik ze hebben sinds hij de 
 nieuwe videokaart heeft geïnstalleerd. Die verbruikt op piekmomenten wel 150 Watt. 

 Sem’s moeder maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde. En juist aan dit 
 soort dingen kun je zelf wat doen. De laatste tijd maakt ze hierover vaker ruzie met 
 Sem. Wat zou het fijn zijn als Sem zich er ook maar een klein beetje van aan zou 
 trekken… 

 Pak liever de fiets in plaats van de auto! 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Door maatregelen kan een overheid het fietsen stimuleren. Aan wat voor soort 
 maatregelen moet je dan denken? Kun je er minimaal vier opnoemen? 

 Wat vind je ervan dat een overheid geld investeert om mensen te stimuleren om 
 minder de auto en vaker de (elektrische) fiets te pakken? 

 Denk jij dat de maatregelen er ook echt voor zorgen dat vaker de fiets wordt gepakt? 

 Ecologie 

 De opwarming van de aarde is een van de drie planetaire grenzen die worden 
 overschreden. Waar staat een planetaire grens voor? 

 Welke twee andere planetaire grenzen zijn al overschreden? 

 Economie 

 Kun je uitrekenen hoeveel stroom het kost als Sem een uur lang een videospel speelt 
 dat veel vermogen vraagt? 

 Sem speelt soms wel vier uur per dag games. Hoeveel is het verbruik per maand? En 
 per jaar? 

 Hoeveel CO2 wordt er extra uitgestoten door het verbruik van deze spelcomputer per 
 jaar? 

 Cultuur 

 Nederland is echt een fietsland. Zoek eens op hoeveel fietsen een gemiddeld gezin 
 (circa vier personen) in Nederland heeft? 

 Hoeveel is dat in Frankrijk? En in Denemarken? 

 Ik 

 Hoe ga jij naar je school of werk? 

 Hoe belangrijk is het voor jou dat je tijdens reizen CO2 uitspaart door te fietsen, steppen 
 of  lopen? 

 Tegenwoordig kun je overal een fiets huren! 
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 3.3 Water 
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 3.3.1 Tegel eruit, plantje erin 

 Floris en Quin zijn enthousiast over het project  Rainproof  waar hun klas aan mee 
 doet. En nu lopen ze met flyers rond om hun dorpsgenoten te overtuigen de 
 stoeptegels langs de gevel eruit te halen en een mooie geveltuin aan te leggen! Ze 
 gaan er voor om de eerste plek te veroveren in de NK tegelwippen 2022 competitie! 
 Hun motto: “Tegel eruit, plantje erin!” 

 Floris en Quinn hebben via de website  climatescan.nl  gekeken waar hittestress en 
 wateroverlast in hun dorp voorkomt. Ze zijn op die plekken gaan kijken en hebben 
 mensen geïnterviewd over hoe ze hittestress en wateroverlast ervaren en wat ze er zelf 
 tegen doen. Wat hun in de gesprekken met de mensen opviel is dat vooral mensen die 
 al erg lang in Amstelveen wonen direct beginnen over het feit dat de grondwaterstand 
 verhoogd moet worden, nu er veel minder boeren zijn in de omgeving. Dat zou goed 
 zijn voor de natuur. Daarnaast vinden ze dat de gemeente meer onderhoud moet 
 plegen, zoals het verwijderen van modder en riet in sloten. Jonge bewoners klagen 
 echter over natte kelders en willen helemaal niet dat het grondpeil wordt verhoogd. Ze 
 vinden het riet heel natuurlijk. De reden waarom ze juist in een buitengebied zijn gaan 
 wonen. Er waren best wel veel verschillen hoe bewoners denken over hitte en 
 wateroverlast en het was moeilijk om een actie te bedenken waar alle inwoners. 

 Maar die hebben Floris en Quinn uiteindelijk toch gevonden! Wat helpt tegen droogte, 
 wateroverlast en hittebestrijding is een groene omgeving, waar plantjes in de aarde 
 staan. En dat kan ook in de bebouwde omgeving. In tegenstelling tot bestrating kan 
 water in een groene perk of tuin snel wegzakken bij heftige waterval. De wortels van de 
 planten houden vocht vast en gaan verdroging en erosie tegen. En het groen heeft ook 
 nog een afkoelend effect. Je kunt daar heel makkelijk zelf aan werken. Door gewoon 
 een paar tegels uit de straat bij de gevel naast je huis te wippen en daar plantjes in 
 zetten. Een actie die bijna overal in iedere gemeente wel mag. 

 Floris en Quinn zijn extra gemotiveerd om bewoners te inspireren hun tegels te wippen. 
 Via een aansprekende flyer met tips over het tegelwippen en het aanleggen van 
 geveltuintjes, hopen ze dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. Het zou toch 
 fantastisch zijn als hun gemeente het kampioensahap wint! 

 Groene straat met geveltuintjes. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Zoek via de website climatescan op waar plekken met hittestress en plekken met 
 wateroverlast te vinden zijn in jouw buurt. Onderzoek net als Floris en Quinn hoe 
 bewoners uit jouw buurt deze plekken ervaren. Wat valt je op? 

 Ecologie 

 Kun je uitleggen waarom een groene omgeving, waar beplanting direct in de grond 
 staat, meer verkoeling geeft dan bestrating? 

 Kun je voorbeelden vinden hoe je via bomen, planten en struiken op een bijzondere 
 manier extra schaduw kunt genereren? Denk bijvoorbeeld aan een druif in de zomer, 
 die voor de grote glazen wand van een aardehuis wordt geplant, en zo schaduw in de 
 zomermaanden geeft en licht in de winter. 

 Economie 

 Een lage grondwaterstand is voor de boeren gunstig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met 
 zware machines op het land, zonder weg te zakken, doordat de grond droger is. De 
 lage grondwaterstand heeft echter impact op de natuur. Kun je de economische 
 belangen voor een hoge grondwaterstand en die van een lage grondwaterstand 
 onderzoeken en kort samenvatten? 

 Als jij gemeenteambtenaar zou zijn, wat zou je de gemeente Amstelveen dan aanraden 
 wat betreft de grondwaterstand? En waarom? 

 Cultuur 

 Het is niet voor het eerst dat we met overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte te 
 maken krijgen. Door de eeuwen heen zijn interventies gedaan; soms succesvol en 
 soms niet. Onderzoek hoe jouw gemeente in het (verre) verleden om is gegaan met 
 overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte. Ga daarvoor naar de historische 
 werkkring in jouw gemeente, of bestudeer historische kaarten. Handige website is: 
 www.klimaateffectatlas.nl  en  www.topotijdreis.nl  .  Wat zou je daarvan kunnen leren? 

 Ik 

 Bekijk op de website van rainproof welke acties je zelf kunt doen om je eigen woning 
 rainproof en klimaatbestendiger te maken. Welke tips spreken je aan? Ga je deze dan 
 ook uitvoeren of bespreekbaar maken bij jou thuis? 

 Rainproof Amstelveen; waterfontijn. 
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 3.3.2 Graag een toilet zonder water en broodje poep 

 “Pas nadat de boeren in Kazachstan doorhadden dat hun land bemesten met urine 
 voor grotere opbrengsten zorgde, werden ze enthousiast”, vertelt Fedde. Zeven jaar 
 lang hielp hij dorpen in Centraal-Azië om waterloze toiletten te bouwen. “De 
 uitdaging is om toiletten te bouwen die hygiënisch, comfortabel en 
 milieuvriendelijk zijn en waarvan de mest onderdeel is van de ecologische 
 kringloop. Dat proces omvat zoveel disciplines en dat maakt het voor mij boeiend.” 

 “Ik was vooral geboeid door de verbinding tussen de natuurlijke en sociale omgeving in 
 die landen. Als je bij ons naar het toilet gaat, dan is de boodschap na het doortrekken 
 weg. In die landen moeten ze er iets mee, anders krijg je watervervuiling en stank. 
 Eenmaal terug in Nederland zet Fedde zijn buitenlandse ervaringen hier in, onder 
 andere door met  Local Wise  ecotoiletten op festivals  te plaatsen. 

 Tot in puntjes legt Fedde uit waarom hij het belangrijk vindt dat mensen zich bewust 
 worden van de ecologische kringloop. Om mensen hier bekend mee te maken, startte 
 hij samen met anderen het initiatief  Broodje Poep  .  “We denken er niet bij na als we 
 dagelijks de WC doorspoelen, maar we kunnen veel water en energie besparen,door 
 poep en plas apart op te vangen en het als mest terug op het land te brengen. Urine 
 kan bijvoorbeeld verdund met water direct op het land of in de tuin worden gebruikt. 
 Vooral in plas zitten veel bruikbare nutriënten. Wat van de plant komt, kunnen we op 
 deze manier weer aan het land teruggeven. Voor poep zijn iets meer stappen nodig.” 

 Een complete infrastructuur met enkel waterloze toiletten, ziet Fedde in ons land nog 
 niet zo snel gebeuren. “Op campings, havens en festivals is het haalbaar en in China 
 loopt er bijvoorbeeld een project met 400 huishoudens. Daar valt de ‘boodschap’ zo’n 
 tien meter naar beneden en wordt het elke maand door een speciale wagen 
 opgehaald.” In Nederland is het  Biomeiler-project  in Groningen één van zijn favorieten, 
 omdat in dit project ook warmte opgewekt wordt met de poep en plas. Hij gaat zelf 
 enthousiast door met toiletten plaatsen en geeft iedereen graag mee: “Als je de 
 volgende keer naar het toilet gaat, denk dan even aan waar het naartoe gaat”. 

 Fedde geeft uitleg over waterloze toiletten. 

 (Foto: Fedde Jorritsma) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Het simpelste waterloze toilet is een emmer met een toiletbril. Na ieder toiletbeurt 
 wordt een handje zaagsel in de emmer gestrooid. Als de emmer vol is, gaat de inhoud 
 in een compostbak. 

 Wat vind je van zo’n toilet? 

 Welke andere toiletmogelijkheden heeft een huishouden zonder aansluiting op het 
 riool? 

 Ecologie 

 Een waterloos toilet gebruikt geen water. Wat zijn hier de voor- en nadelen van? 

 Fedde zegt: “Wat van de plant komt, kunnen we op deze manier weer aan het land 
 teruggeven”. 

 Wat bedoelt hij hiermee? Beschrijf of teken de ecologische kringloop. 

 Zonder riolering kun je afvalwater niet afvoeren. Vaak wordt als alternatief een 
 helofytenfilter gebruikt. Beschrijf hoe zo’n helofytenfilter werkt. 

 Economie 

 Welke economische voor- en nadelen zitten er aan het gebruik van waterloze toiletten? 

 Denk aan: kosten voor kunstmest, waterafvoer- en waterzuiveringskosten en 
 compostopslag. 

 Cultuur 

 Bah! Poep en plas wordt vaak als vies gezien. Hoe komt dat denk je? Welke 
 gebeurtenissen uit de geschiedenis hebben hier invloed op gehad? Hoe gingen ze 
 vroeger naar het toilet? Wanneer vind jij een toilet hygiënisch genoeg? 

 Ik 

 Hoe zou jij water kunnen besparen? Zou een waterloos toilet een optie zijn voor jou 
 thuis of op school? Waarom wel of niet? Bij welk perspectief horen jouw argumenten? 
 Ontwerp een waterloos toiletsysteem voor jouw school? 

 Fedde heeft meerdere water- en milieustudies gedaan. Welke vervolgopleidingen zijn 
 er rondom duurzaamheid en milieu? Zou dit een studierichting zijn die bij jou past? 

 Meer info:  www.stichtingrondgang.nl 
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 3.3.3 Douchewekker 

 Thalia staart naar de wekker die ze van haar moeder heeft gekregen. “Vijf minuten 
 en niet meer”, had haar moeder gezegd. Vijf minuten! Thalia snapt echt niet hoe 
 iemand in vijf minuten zijn haar kan wassen. De laatste maanden heeft ze met haar 
 moeder steeds ruzie over het douchen, want die vindt dat ze veel te lang doucht en 
 veel te vaak het hele bad laat vollopen. Thalia vindt dat nog wel meevallen…. 
 Maar nu het steeds zo warm is en er zelfs sprake is van een hittegolf, komen er steeds 
 meer berichten op TV en in de krant over hoe schaars het drinkwater is. Er wordt 
 dringend verzocht het gebruik van drinkwater te beperken. Dus nu heeft de moeder 
 van Thalia een mooie reden om haar daaraan te herinneren. Vandaag is er niet meer 
 aan te ontkomen, want haar moeder heeft haar een kookwekker meegegeven. Als ze 
 niet binnen vijf minuten stopt met douchen, zet haar moeder de kraan beneden aan, 
 zodat het water ijskoud wordt. 

 “Bah”, denkt Thalia, “Zo is er niets aan om te gaan douchen!” Vaak gaat ze douchen om 
 even alles van zich af te zetten en voor ze het weet is er dan een half uur om. 

 “Nou, vooruit dan maar”, denkt Thalia en ze draait de kraan open. Heel snel zeept ze 
 zich in en wast ze haar haar met shampoo. Een vegan shampoobar. Want ook dat 
 moest van haar moeder. Als Thalia op haar wekkertje kijkt, ziet ze dat ze nog twee 
 minuten over heeft. Ze had nooit gedacht dat ze in drie minuten zichzelf én haar haar 
 kon wassen. Maar ze zegt hier niets over tegen haar moeder, want anders mag ze vast 
 nooit meer langer dan drie minuten douchen… 

 Een duurzame manier van douchen is een buitendouche opgewarmd door de zon. 

 (foto: Giselaatje Pixabay) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Hoeveel water verbruiken alle Nederlanders samen als ze allemaal drie minuten 
 douchen? En hoeveel bij vijf minuten? 

 Ecologie 

 Hoeveel water is er op aarde? 

 Hoeveel procent is daarvan zout water en hoeveel zoet? 

 Hoeveel procent van het zoete water wordt gebruikt voor drinkwater? 

 Economie 

 Je kunt het waterverbruik van iemand uitrekenen en omzetten in een ecologische 
 watervoetafdruk. Wat zegt een ecologische watervoetafdruk? 

 Hoe groot is de gemiddelde watervoetafdruk in jouw land? 

 Hoe groot is dit in vergelijking met bijvoorbeeld Thailand? Hoe kun je dit verschil 
 verklaren? 

 Cultuur 

 Een studie van het Wereld Economisch Forum uit 2017 noemde het gebrek aan water 
 als belangrijke factor in conflicten in tenminste 45 landen. 

 Kun je drie voorbeelden van deze conflicten geven? 

 Hoe kunnen conflicten en massamigratie volgens onderzoekers worden voorkomen als 
 gebrek aan water een probleem wordt? 

 Ik 

 Hoe lang sta jij gemiddeld onder de douche? En hoeveel water verbruik je daar dan bij? 
 Doe je moeite om korter te douchen per keer? Zo ja, hoe doe je dat dan? Zo nee; wat 
 zou jou motiveren korter te douchen per keer? 

 Een bad nemen kan op veel manieren. 
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 3.4 Voedsel 
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 3.4.1 Het dieet van 2050 

 Joris, Bram en hun biologieleraar Achmed eten een broodje in de kantine. Bram 
 zegt: “Wisten jullie dat er tegenwoordig meer mensen met overgewicht (13% van de 
 volwassenen), dan mensen met honger (11%) zijn?” Joris had net op internet gelezen 
 over het ‘planetary health diet’ uit het EAT-Lancet rapport (2019) en vertelt 
 opgetogen: “Bijna veertig internationale wetenschappers kwamen via 
 rekenmodellen tot een gezond en duurzaam menu, waarbij het mogelijk is om in 
 2050 alle tien miljard wereldbewoners gezond en duurzaam te voeden binnen de 
 grenzen van de aarde!” 

 Achmed: “Jullie hebben vast wel eens gehoord van ‘De Schijf van Vijf’. Dit is een visuele 
 voorstelling van de richtlijnen van het Voedingscentrum voor een gezond eetpatroon, 
 die al sinds 1953 in Nederland wordt gebruikt. Het idee is dat iedereen elke dag een 
 keuze maakt uit elk van de vijf groepen voedingsmiddelen en daarbij gezond blijft.” 

 ‘Het dieet van 2050’ is een moderne versie van deze Schijf van Vijf, die ook het milieu 
 minder belast, overgewicht terugdringt en alle monden kan voeden. Dit dieet bevat 
 drastisch minder suiker, vet, zuivel en vooral minder vlees, maar is niet 
 noodzakelijkerwijs veganistisch of extreem. Het kan bijvoorbeeld drie porties vlees, 
 twee porties vis en twee eieren per week bevatten en dagelijks ruim 200 ml zuivel. De 
 gemiddelden voor vis, peulvruchten en noten vallen hoger uit dan de Schijf van Vijf en 
 de hoeveelheid vlees, zuivel, aardappelen en volkoren graanproducten juist iets lager.” 

 Bram: “Dat klinkt mooi, maar wat moet daar allemaal voor gebeuren?” Gelukkig heeft 
 Joris zijn huiswerk goed gedaan: ”De gemiddelde Nederlander hoeft zijn huidige dieet 
 niet extreem aan te passen, maar er is desondanks heel wat verandering nodig voor 
 het zover is. Een wereldwijd voedselproductie- en distributiesysteem, dat de 
 basisbehoeften van alle mensen dekt, is in 2050 zeker haalbaar, maar vraagt om 
 heldere keuzes en acties nu.” 

 De schijf van vijf. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 De beschikbare voedingsmiddelen zijn nu onevenredig over de aarde verdeeld: een 
 deel van de wereldbevolking heeft (veel) te veel eten en (veel) te veel keuzes en een 
 andere deel juist te weinig. Hoe zou dat komen? 

 Hoe zou je mensen kunnen overtuigen om hun voedingspatroon aan te passen, zodat 
 ze elders in de wereld ook genoeg hebben? 

 Ecologie 

 Waarom belast het ‘Dieet van 2050’ het milieu minder volgens jou? 

 Teken je eigen schijf van vijf en bedenk per ‘taartpunt’ wat je het lekkerste vindt. 

 Economie 

 Wie gaat er meer verdienen als het ‘Dieet van 2050’ de standaard wordt? En wie 
 minder? 

 Cultuur 

 Als je vegetarisch bent, eet je helemaal geen vlees en een veganist eet geen enkel 
 dierlijk product, dus ook geen melk, honing, eieren, etc. Hoe zou je het ‘Dieet van 2050’ 
 aanpassen als je liever vegetarisch of veganistisch, maar toch gezond en evenwichtig 
 wilt eten? 

 Ik 

 Hoe vaak eet jij vis, vlees, eieren en melkproducten per week en voldoe je daarmee 
 aan het ‘Dieet van 2050’? 

 Zo nee, hoe zou je alvast kleine stapjes in die richting kunnen zetten? 

 Een maaltijd zonder vlees kan erg lekker zijn! 
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 3.4.2 Voedselverspilling voorkomen 

 Het is lunchpauze en Boris gooit met een verveeld gezicht de inhoud van zijn 
 broodtrommeltje in de vuilnisbak. Roos schrikt en vraagt: “Boris waarom doe je dat 
 nou, dat is toch zonde?” Boris haalt zijn schouders ongeïnteresseerd op en mompelt 
 iets over na de les döner halen. Het onderwerp voedselverspilling is echter iets wat 
 ons allemaal aangaat én waar je zelf makkelijk iets aan kunt doen. En het bespaart 
 nog geld ook! 

 Talloze studies hebben aangetoond dat er in 
 principe voldoende voedsel wordt 
 geproduceerd om de wereldbevolking te 
 voeden. Alleen bij de verdeling van dat 
 voedsel gaat het fout. Helaas wordt ongeveer 
 een derde daarvan verspild. Zo zijn er 
 verliezen door ziekten en plagen in de 
 landbouw, tijdens vervoer en opslag en omdat 
 voedseloverschotten in winkels, horeca en 
 thuis worden weggegooid. Eten weggooien is 
 niet alleen asociaal en zonde van de 
 grondstoffen, maar zorgt ook voor meer uitstoot van broeikasgassen en 
 natuurvernietiging ten behoeve van de landbouw. 

 Alleen al in Nederland wordt in de voedselketen jaarlijks zo’n twee miljard kilo goed 
 voedsel verspild.  Al dat eten is gekweekt, verwerkt, vervoerd, gekoeld/verhit en 
 verpakt. Bij elkaar vormt dit een dichte file vrachtwagens vol eten van Utrecht tot 
 Barcelona. Gelukkig worden niet alle overgebleven voedingsmiddelen meer 
 gecomposteerd of verbrand, want steeds meer bedrijven zijn bezig om deze te 
 verwerken tot nuttige producten, zoals veevoer of gewoon lekkere soep. 

 Het meeste voedsel wordt weggegooid door de consument, zo’n 34 kilo per persoon 
 per jaar, nog los van drank. Ongeveer 15% van de voedselverspilling ontstaat door 
 verwarring rond de houdbaarheidsdatum. De Te Gebruiken Tot (TGT) datum staat op 
 zeer bederfelijke producten, zoals vlees of vis. Na deze datum is het niet meer veilig 
 om ze te eten en kun je ze met een gerust hart weggooien. De ‘Tenminste Houdbaar 
 Tot’ (THT) datum geeft voor minder bederfelijke voedingsmiddelen aan tot wanneer ze 
 minimaal houdbaar zijn. Dat betekent echt niet dat je ze de dag erna moet weggooien. 
 Jij bent zelf namelijk heel goed in staat om te zien, ruiken of proeven of iets nog goed 
 is. 

 Creatieve ondernemers tegen voedselverspilling 

 Instock 

 Kromkommer 

 Potverdorie! 

 GRO Mushrooms 

 BeeBlue 

 Soupalicious 

 ThijsTea 

 de Verspillingsfabriek 

 Coco Conserven 

 Betuwse Krenkelaar 

 Yespers 

 De Lekkere Man 

 The Ketchup Project 

 De Tweede Jeugd 

 De Bokkenbunker 

 Glorious Bastards 

 Twisted 

 V  erspilling is Verrukkelijk 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Bedenk nog een paar argumenten, waarmee je mensen als Boris snel kunt overtuigen 
 om geen eten meer weg te gooien 

 Ecologie 

 Zoek eens op wat er eigenlijk gebeurt als voedsel bederft. 

 Economie 

 Hoe hoog schat jij de kosten van die twee miljard kilo voedsel, die in de wereld jaarlijks 
 wordt weggegooid? 

 Cultuur 

 Bedenk een leuk recept voor restjes uit je broodtrommel en wat je verder zoal van huis 
 meeneemt. 

 Ik 

 Kijk eens in de keuken- en koelkast naar de THT- en TGT-data van verschillende 
 producten. Als je twijfelt over de houdbaarheid kijk, ruik en proef er dan eens van. 

 Leuke video-interviews op  De Verspillingsfabriek  ,  Dr. Goodfood  en  Fairfood  . 
 Ook interessant is de organisatie  Samen Tegen Voedselverspilling 

 Groenten en fruit afval kun je zelf makkelijk composteren! 

 (foto houdbaar tot: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) 
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 3.4.3 Zaden redden 

 John wilde een lekkere soort tomaten kweken, maar kwam erachter dat hij daarvoor 
 nergens zaad kon kopen. De zaadjes uit de gekochte tomaten bleken niet te 
 ontkiemen. Veel van ons dagelijks voedsel, zoals granen, rijst, sla, aardappels, 
 komkommers, tomaten en wortels, zijn niet zomaar te telen, omdat een paar grote 
 internationale bedrijven octrooirechten (‘patenten’) op voedselgewassen bezitten. 

 Op allerlei slimme manieren zorgen de grote zaadbedrijven ervoor dat alleen hun 
 zaden verhandeld en geteeld worden, waardoor het aanbod aan verschillende soorten 
 groente en fruit in de winkels steeds kleiner wordt. Ooit lagen er wel tien of meer 
 verschillende soorten aardappels en appels in de winkels, nu nog maar drie of vier. 
 Deze bedrijven maken hun zaden onvruchtbaar, waardoor ze niet uitgroeien als je ze in 
 de grond stopt: de zogenaamde ‘hybride’ soorten. Boeren en tuinders moeten die 
 zaden daarom elk jaar opnieuw kopen en kunnen ze niet, zoals vroeger, zelf kweken. 
 Ook zijn deze bedrijven bezig met genetische manipulatie van voedselplanten middels 
 de zogenaamde ‘biotechnologie’. 

 De Indiase wetenschapper Vandana Shiva geeft in haar bekende boek ‘  Wie de wereld 
 nu werkelijk voedt’  een heldere uitleg over zaden  en voedsel. Ze beschrijft de 
 misstanden van de ‘agribusiness’, maar geeft ook aan hoe een eerlijke, biologische, 
 ‘herstellende’ landbouw en lokale voedselvoorziening tot stand kan komen. 

 De organisatie ASEED is in 1991 door jongeren opgericht om de achteruitgang van de 
 biodiversiteit in de landbouw tegen te gaan en de beschikbaarheid van zaden te 
 vergroten. Ook voeren ze acties en verspreiden ze informatie over genetische 
 manipulatie en de toenemende macht van grote internationale agro- en 
 biotechbedrijven.  ASEED  , Action for Solidarity Environment  Equality and Diversity, biedt 
 ook alternatieven door zaadmarkten en zadenruil op te zetten, door festivals voor 
 ‘autonoom voedsel’ te organiseren en eerlijke biologische en herstellende landbouw te 
 bevorderen. ASEED heeft een hoofdkantoor in Amsterdam en een netwerk in Europa, 
 Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. 

 Er zijn gelukkig ook steeds meer lokale initiatieven ter behoud van de oorspronkelijke, 
 weinig gebruikte zaden, zoals Monique Wijn van  De  Godin  die in Nederland allerlei 
 zeldzame soorten aanbiedt. 

 Zelf geoogste zaden. (foto: Bas Visser) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waardoor loopt het aanbod van vruchtbare zaden terug? 

 Noem drie manieren om oorspronkelijke zaden te verkrijgen. 

 Hoe kan het dat er economische en sociale ongelijkheid ontstaat door patenten op 
 zaden? 

 Ecologie 

 Welke voor- en nadelen hebben genetische manipulatie van zaden en planten? 

 Wat zijn manieren om de rijkdom aan zaden, planten  juist te versterken? 

 Economie 

 Waarom willen bedrijven patenten (octrooirechten) op zaden en planten? 

 Cultuur 

 Waarom zijn er wereldwijd veel jongeren betrokken bij lokale, onafhankelijke landbouw 
 en voedselvoorziening? 

 Ik 

 Zou jij ook zelf zaden kunnen redden? En op welke manieren? 

 Van zaad tot plantje. 
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 3.4.4 Conserveer de toekomst 

 Pascal (28) woont in een rustige omgeving even buiten het dorp. Met zijn ouders 
 heeft hij een boerderij met een stuk grond, waar tientallen kippen rondscharrelen, 
 twee schapen grazen en drie varkens in de modder wroeten. Hun tuin zorgt elk jaar 
 voor meer overvloed en daar weet de familie wel raad mee! In hun voorraadschuur 
 kijk je je ogen uit... 

 Langs de muren staan rijen potten en flessen met geweckte soepen en sauzen, 
 ingemaakte groenten, jam, gedroogde kruiden en vruchten, allerlei vruchtensappen en 
 zelfs zelfgemaakte cider en vlierbessenwijn. Dankzij verschillende 
 conserveringstechnieken eten Pascal en zijn ouders het hele jaar van eigen bodem. 

 Het begon allemaal toen Pascal achttien was. Van het kleine stukje moestuin in hun 
 achtertuin konden ze zoveel doperwten, wortels en kool oogsten, dat er niet tegenop 
 te eten viel. Hij ging te rade bij zijn oma en probeerde met haar om hun geoogste 
 groenten in te maken. Dat leverde alleen niet helemaal het gewenste resultaat, dus 
 gaven ze zich op voor een workshop wecken. Het wecken maakt deel uit van 
 technieken die eeuwenlang zijn toegepast om voedsel te verwerken en houdbaar te 
 maken. Deze kennis werd generatie op generatie overgedragen, maar is door de 
 supermarkten, waar we het hele jaar kunnen krijgen wat we willen, in de vergetelheid 
 geraakt. 

 Zonde, vindt Pascal. Het is waardevolle kennis die we als mensen nodig hebben om in 
 ons levensonderhoud te kunnen voorzien en op duurzame wijze om te gaan met lokaal 
 geproduceerd voedsel. Ruim tien jaar later weet hij álles over de kunst van het 
 bewaren van voedsel. Hij verzamelt oude (kook)boeken en keukenspullen om zo veel 
 mogelijk van ons culinaire erfgoed te bewaren. Daarnaast publiceert hij erover op 
 Instagram (@  duurzamekeuken  ) en geeft hij workshops  om de kennis (opnieuw) 
 beschikbaar te stellen en door te geven. Hij is blij dat tegenwoordig ook steeds meer 
 jongeren aan de gang gaan met zijn passie. 

 De voorraadschuur van Pascal (foto: Pascal Gelling). 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wie klopt er tegenwoordig nog bij de buren aan voor een kopje suiker? Dankzij de 
 supermarkt, die je boodschappen zelfs thuis kan bezorgen, heb je altijd in huis wat je 
 nodig hebt. Wat leveren we op sociaal vlak in voor het gemak van de supermarkt? 

 Ecologie 

 Hoe kregen mensen hun voedselvoorziening op orde toen er nog geen supermarkten 
 waren? 

 Vergelijk dit met hoe we nu aan onze boodschappen komen en de bijbehorende 
 ecologische voetafdruk. 

 Economie 

 Door de toegenomen welvaart leven we minder zuinig dan vroeger, toch wordt 
 tegenwoordig ook vaak gezegd dat een duurzame levensstijl financieel niet voor 
 iedereen is weggelegd. 

 Ben je het daarmee eens? Heb je (meer) geld nodig om duurzaam te kunnen leven? 

 Cultuur 

 Voedselconserveringstechnieken horen bij ons cultureel erfgoed. 

 Is het belangrijk dat deze kennis en kunde die onze voorouders vergaard hebben 
 bewaard blijft? 

 Hoe denk je dat we hier in de toekomst gebruik van kunnen blijven maken? 

 Ik 

 Welke technieken ken je om voedsel langer houdbaar te maken? 

 Welke zouden jouzelf van pas kunnen komen? Denk bijvoorbeeld aan het drogen van 
 kruiden voor je thee of groenten bakken om je eigen groentechips te maken. 

 Meer over Pascal: 

 https://www.culinairmuseum.nl/ 

 https://www.hetgroeneland.com/ 

 Conserveer de toekomst – hernieuwde interesse in het ambacht wecken  (2022). 
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 3.5 Klimaatbestendig Bouwen & Verbouwen 
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 3.5.1 Operatie Steenbreek 

 Een tussenuur. Aisha en Martine zitten op een muurtje aan de rand van het 
 schoolplein. “Ziet er niet uit, toch?” mompelt Martine wat voor zich uit. Ze zijn het 
 eens, ook Aisha wordt niet blij van de kale steenvlakte, die zich tot aan het hek bij de 
 straat uitstrekt: “En in de zomer is het hier ook nog eens bloody hot!” Tijdens een les 
 maatschappijleer mogen leerlingen ideeën aandragen over hoe je je eigen directe 
 omgeving kunt verduurzamen. Martine en Aisha steken tegelijkertijd hun hand op: 
 het schoolplein! 

 Ze zoeken op internet hoe je zoiets aanpakt en stuiten op de stichting ‘Steenbreek’. Ze 
 bellen met Wendy, coördinator bij Steenbreek, die graag uitlegt wat de stichting 
 beoogt: “Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. Plant- en diersoorten 
 verdwijnen en levende systemen raken verstoord. Daarom helpt elke vierkante meter 
 steen die wordt vervangen door groen. Het regenwater kan dan weer in de bodem 
 zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, 
 insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het 
 bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder. Om kort te gaan: 
 wij willen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener 
 te maken. Ja, ook schoolpleinen!” 

 Martine en Aisha zijn het eens: ze gaan meer klasgenoten bij hun plan betrekken. Zelf 
 worden ze het meest enthousiast over het idee van een pergola met druiven, 
 boomstammetjes om op te zitten, bakken met kruiden en munt voor in de thee. 
 Ze gaan ook de stichting ‘Steenbreek’ vragen om hulp bij het vergroenen van het 
 schoolplein. Deze kennis- en netwerkorganisatie werkt namelijk samen met 
 aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, kennis- en onderwijsinstellingen 
 en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Dus ze hoeven het niet allemaal 
 alleen te doen. 

 Een schoolplein kan met eenvoudige middelen worden vergroend. 

 (foto: Natuurcentrum Arnhem) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Wat zou je allemaal zelf kunnen doen om het schoolplein te vergroenen? Denk aan 
 tegels ‘wippen’, stapelmuurtjes maken, bomen planten, spitten, zaaien en water geven. 
 Dit bespaart niet alleen geld, maar is ook gezellig! 

 Ecologie 

 Kijk op de website www.steenbreek.nl en beschrijf wat vergroening van jouw 
 schoolplein kan opleveren voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en 
 gezondheid. Maak hier een aansprekende infographic van voor de oudercommissie van 
 jouw school. 

 Economie 

 Hoeveel zou het kosten om jullie schoolplein te vergroenen? 

 Wat kost een boom en wat een kubieke meter potgrond? 

 Cultuur 

 Maak een simpele schets van jouw ideale groene schoolplein. Zoek op internet naar 
 inspirerende voorbeelden en plaats die op je schets. 

 Bedenk hierbij wie jullie zouden kunnen helpen bij de aanleg van een groen speelplein. 
 Leraren, ouders of bekenden? 

 Ik 

 Ook als er weinig geld is om het schoolplein aan te pakken, kun je toch al beginnen. 
 Bijvoorbeeld door een zelfgemaakt bijenhotel (kijk op internet) op te hangen of een 
 klein geveltuintje te maken. Wat zou jij zelf willen en kunnen maken om het schoolplein 
 te vergroenen? 

 Ga daarmee lekker aan de slag en maak er een mooi blogbericht van. 

 Zo kan een schoolplein er ook uit zien…. 
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 3.5.2 Levend dorp 

 Een eetbaar paradijs creëren door huizen te bouwen met levende bomen met 
 technieken als  arbosculpture  en  treeshaping  . Huizen  die midden in een foodforest 
 staan: een bos met eetbare planten en vruchten van struiken en bomen als. Dit is de 
 droom van Bob en Cathelijne. Samen met hun dochter wonen ze in een verbouwde 
 recreatiewoning, waarin ook levende bomen zijn verwerkt. Een zeer bijzondere 
 manier om samen met de natuur te leven. 

 Hun ‘levende’ woning staat op een recreatieterrein. Het lijkt de enige manier om te 
 verblijven in de natuur, die helemaal past bij de droom van Bob en Cathelijne. Ze 
 zoeken al jaren naar een akker, waar ze een ecodorp van ‘levende’ huizen kunnen 
 bouwen en eetbare natuur mogen aanleggen. Ze willen niet een bestaand bos 
 stukmaken voor woningen, moestuin en een foodforest. 

 Het valt niet mee om de ideale plek te vinden voor hun levende dorp. Bob bouwt het 
 liefst met wat hij voorhanden heeft en zonder bouwtekening. Echter, wat je 
 tweedehands kunt krijgen, heeft zelden de voorgeschreven maat die nodig is om aan 
 de bouwbesluiten en de regelgeving te voldoen. En dit geldt al helemaal voor levende 
 bomen in een woning. Toch is dit voor Bob en Cathelijne de ultieme manier van leven. 
 Daar gaan ze helemaal voor! 

 Bob en Cathelijne van  Het Levende Dorp  laten zich  dan ook niet uit het veld slaan. Ze 
 verzinnen allerlei manieren om geld in te zamelen om hun toekomstige droomdorp te 
 kunnen bouwen. Zoals het organiseren van een festival, aandacht en bekendheid 
 creëren voor bouwen met ‘levende’ natuur via social media, meewerken aan 
 televisie=uitzendingen en het geven van workshops. Ook leggen ze in opdracht van 
 anderen eetbare tuinen met bijzondere sculpturen aan. Ze hopen door hun bijzondere 
 manier van bouwen en ontwerpen met de natuur anderen te inspireren. En tevens het 
 vertrouwen te winnen van de overheid dat deze manier van bouwen, ontwerpen en 
 leven met de natuur goed mogelijk is. 

 Wonen in een levend huis. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom denk jij dat Bob en Cathelijne een dorp willen realiseren met de techniek van 
 “levend bouwen” op een akker? Noem minimaal drie argumenten. 

 Ecologie 

 Kun je voorbeelden zoeken uit de arbosculpture en treeshaping? En kun je een 
 moodboard maken van de ‘ideale levende woning’ en hoe deze er volgens jou zou 
 mogen uitzien. 

 Bron voor inspiratie:  https://youtu.be/4WRRCq0Vf6M 

 Economie 

 Wat wordt er in een bouwbesluit bepaald? Waaraan moet een deur volgens het 
 bouwbesluit aan voldoen? Wat vind je ervan dat er speciale maten zijn waar een deur 
 aan moet voldoen volgens het bouwbesluit? 

 Cultuur 

 Kun je culturen op aarde vinden die leven in een “levende” woning? Zo ja, kun je deze 
 culturen beschrijven. 

 Hoe hebben jagers en verzamelaars die vroeger in Nederland leefden, gewoond? 
 Zouden de jagers en verzamelaars een nauwe band met de natuur hebben gehad? 

 Kun je voorbeelden geven hoe de jagers en verzamelaars in harmonie met de natuur 
 leefden? 

 Ik 

 Lijkt het jou ook wel wat om in een “levend dorp” te wonen? Wat lijkt je leuk? En wat 
 niet zo? 

 Voorbeeld van een levend huis .(foto: Living Village) 
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 3.5.3 Waar kan ik wonen? 

 Job woont met zijn vader, moeder en zus in een tweekamerflat. Hij zou het liefst, net 
 als zijn vrienden, een eigen kamer hebben, maar volgens zijn vader is er geen 
 grotere woning te vinden die ze kunnen betalen. Job snapt daar niets van, want 
 zowel zijn vader als moeder heeft een parttime baan. En wat hij helemaal niet snapt 
 is dat zijn oma in haar eentje in een kast van een huis woont. Maar... hij heeft een 
 aantal oplossingen bedacht! 

 In Nederland komen we jaarlijks zo’n 300.000 huizen tekort. Zelfs als we snel veel 
 woningen bouwen, wordt dit niet minder, omdat er steeds meer mensen in ons land 
 wonen, de huishoudens steeds kleiner worden en het aantal vierkante meters per 
 persoon juist groter. Het woningtekort in combinatie met de steeds hogere 
 huizenprijzen, zorgt ervoor dat vooral starters en middeninkomens vrijwel kansloos zijn 
 op de woningmarkt. 

 Job denkt dat meer samenwonen extra woonruimte op kan leveren. Helaas zijn er veel 
 regels die dat financieel onaantrekkelijk maken. Zo worden mensen op hun uitkering 
 gekort, zodra hun inwonende kinderen meerderjarig worden. Die gaan hierdoor eerder 
 het huis uit en hebben dan zelf een woning nodig. Voor ouderen, zoals de oma van Job, 
 die alleen in een te grote woning achterblijven, is het belastingtechnisch niet 
 aantrekkelijk om een deel van hun woning te verhuren aan vrienden, mantelzorger of 
 studenten. Job hoopt dat de standaard huurcontracten aangepast worden, zodat 
 deelhuren en onderverhuren makkelijker wordt. 

 Woningruil zou volgens Job ook een optie zijn, maar ruilen kost beide partijen nu veel 
 geld. Het zou mooi zijn als woningruil voortaan zou kunnen zonder wederzijdse 
 huurverhoging of het betalen van overdrachtsbelasting. Tijdens de vakantie ontdekte 
 Job tenslotte dat er in het hele land veel tweede woningen leeg staan, omdat je daar 
 niet permanent mag wonen. Toen bedacht hij dat als dat wel mag en je het bezit van 
 een tweede woning fiscaal minder aantrekkelijk maakt, veel mensen hun eerste 
 woning zullen verkopen of verhuren en in hun vakantiehuisje trekken. 

 Dromen van wonen in een tiny house… 

 (foto: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 De meeste verhuurders verhogen bij woningruil de huur van beide woningen tot het 
 maximum. Vooral ouderen huren soms al decennialang, waardoor hun huur erg laag is. 
 Als ze ruilen – zelfs naar een kleiner huis – zijn ze vrijwel altijd (veel) duurder uit, dus 
 blijven ze liever zitten in een huis met lege kamers. Kun je twee huishoudens (vrienden, 
 buren, familie) bedenken die zouden kunnen en willen ruilen? 

 Ecologie 

 Job wil later wel in een tiny house wonen. Weet jij wat dat is? Wat zijn de 
 (milieu)voordelen? 

 Steeds meer gemeenten geven toestemming voor een of meer tiny houses, maar vaak 
 maar voor vijf of tien jaar. Waarom is dat denk je? Wat zijn de voor- en nadelen voor de 
 bewoners? 

 Economie 

 Voor woningbezitters betekent woningruil dat er 2% overdrachtsbelasting moet worden 
 betaald en dat kan een drempel vormen. Zoek eens een duur en een goedkoop huis 
 op  Funda  op en bereken wat beide eigenaren bij een  ruil aan belasting moeten 
 betalen. 

 Cultuur 

 Op dit moment hebben Nederlanders gemiddeld 65 m2 per persoon aan woonruimte, 
 ruim anderhalf keer het Europese gemiddelde. Hoe komt dat denk je? 

 In welke landen of regio’s hebben ze de minste vierkante meters per persoon? 

 Ik 

 Wat vind je van de ideeën die Job heeft bedacht om het woningtekort op te lossen? 

 Kun jij je voorstellen dat je met je hele familie, inclusief opa's, oma's, ooms en tantes en 
 hun kinderen, in een hut woont, zoals bijvoorbeeld her en der in Afrika gebeurt? Hoe 
 zou je ervoor kunnen zorgen dat je niet al te veel last hebt van je huisgenoten? 

 Maak een tekening van jouw ideale tiny house. Het mag best extreem, bijvoorbeeld in 
 een boom of onder water… 

 Tiny huis ontwerpen. 
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 4. ECONOMIE 
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 4.1 Duurzame Wereldeconomie 
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 4.1.1 Gemaakt voor het leven 

 Mijn oma werd geboren in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ze leefde tot het 
 najaar van 2020, maar ruim voor haar overlijden (op 94-jarige leeftijd) was ze al niet 
 meer thuis in deze wereld. Addy had geen telefoon of computer. Ze las de krant, 
 maar wat erin stond zei haar niet veel meer. Niet alleen omdat ze geestelijk 
 aftakelde, maar vooral vanwege de onvoorstelbare veranderingen die hebben 
 plaatsgevonden in de tijdspanne van haar leven. 

 Naarmate de Alzheimer vorderde, gingen Addy’s herinneringen steeds verder terug in 
 de tijd. Het hinderde niet dat ze vaak hetzelfde vertelde. Ik genoot ervan om weg te 
 dromen in een wereld van vervlogen tijden, die ik nooit had meegemaakt. Mijn oma 
 had als kind bewust de schaarste van de oorlogsjaren meegemaakt en heeft het nooit 
 afgeleerd om zuinig te leven. Vroeger wist men ook niet beter. De kruidenier op de 
 hoek verkocht zijn waar plasticvrij en kende de herkomst van zijn producten. Voor 
 nieuwe aankopen betaalde je een goede duit, maar je had er decennia of zelfs 
 generaties lang plezier van. De schoen- en kleermakers verrichten verdienstelijk werk, 
 evenals handige huisvrouwen en grootmoeders. Niks werd verspild. 

 Soms bekruipt me een gevoel van heimwee naar vroeger. Ik vraag me af waarom de 
 kwaliteit van toen niet meer te krijgen is. Onze schoenen en jassen gaan hooguit een 
 paar jaar mee, en zelfs elektrische apparaten hebben een steeds kortere levensduur. Is 
 dit nu vooruitgang? Ik vind het onbegrijpelijk dat er jaarlijks massa’s kleding 
 ongedragen worden verbrand. En dat kippen bij bosjes van duizenden worden 
 afgevoerd door vogelgriep. “Hoe verzinnen ze het!” hoor ik mijn oma verontwaardigd 
 uitroepen. Nee, Addy had hiervan niets begrepen, maar ikzelf doe dat evenmin. Zijn we 
 niet doorgeslagen in ons idee van welvaart? 

 Inmiddels ben ik eigenaar van mijn oma’s naaispullen. Nu zij er niet meer is, repareer ik 
 zelf mijn kleding. Ouderwets? Juist niet. Ik geloof dat we met de kennis en middelen 
 van nu samen kunnen werken aan een toekomstbestendige economie, één waarbij 
 productie niet om geld draait, maar in dienst staat van het leven op aarde. Spullen voor 
 het leven zijn voor mij de toekomst, zodat ook mijn kleinkinderen later kunnen zeggen: 
 “Kijk, dit is nog van oma geweest.” 

 Links: Addy (in het midden) met haar gezin, 1927. 
 Rechts: Addy’s naaidoos. (Foto: Mara Andriessen) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de regering een campagne om mensen aan 
 te moedigen hun eigen voedsel te verbouwen. Hiervoor werden zelfs bloemperken en 
 parken beschikbaar gesteld! Waarom was hier zoveel aandacht voor, denk je? Hoe 
 beïnvloedt een crisis de maatschappij op lokaal niveau? 

 Ecologie 
 Waarom is de verteller van het verhaal kritisch op het 21e-eeuwse idee van welvaart? 
 Leg uit waarom de benamingen ‘welvaart’ en ‘vooruitgang’ in ecologisch opzicht onjuist 
 zijn. Bedenk een nieuwe definitie waarbij ook de ecologische dimensie wordt 
 meegenomen. 

 Economie 
 Met steeds MEER kennis en technologie zijn we producten gaan maken die steeds 
 KORTER mee gaan. Waarom zijn onze spullen niet slimmer, steviger en efficiënter? Leg 
 met behulp van bronnen op het internet uit hoe ‘geplande veroudering’ hierin een grote 
 rol speelt. 

 In onze tijd van consumeren en weggooien is de productie-economie niet langer 
 functioneel. Wat moet er gebeuren om de economie weer functioneel te maken? 
 Welke rol vind je dat producten en consumenten hierin hebben? 

 Cultuur 
 Addy leefde tussen de jaren twintig van de 20e en de 21e eeuw. Haar kinderen en 
 kleinkinderen groeiden op in een heel andere wereld dan zijzelf. Hoe is dat voor jou? 
 Wat was er anders in de tijd dat jouw ouders opgroeiden? En hun ouders? 

 Ik 
 Vroeger werden gebruikte en versleten kleding, schoenen en spullen weer opgelapt. 
 Heb je wel eens geprobeerd om iets te repareren? 
 Misschien heb je wel eens van Repair Cafés gehoord: Wat zijn dat voor plekken? Is er 
 een Repair Café bij jou in de buurt? Wat zou je daar willen laten (of leren!) repareren? 

 Bronnen 

 Gemaakt om kapot te gaan  , Maarten van den Heuvel (2014) 
 Gemaakt om kaport te gaan  , aflevering Economische  Zaken, NPO (2014). 
 Het gloeilampenkartel: feit of fictie?  , Kijk (2020). 
 Gloeilampkartel  , Fanta Voogd (2020). 
 Longest Burning Light Bulb  , Guinness World Records. 
 Planned obsolescence and its impact on the environment  ,  Adrian Fontao (2022). 
 The Light Bulb Conspiracy  (documentaire) 
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 4.1.2 Een slimme telefoon 

 “Wie heeft er een smartphone?” Vandaag houdt Samira haar presentatie over 
 cradle-to-cradle. Alle handen gaan de lucht in. “Wie gebruikt zijn telefoon elke 
 dag?” Opnieuw steekt iedereen zijn hand op. “En wie weet hoeveel afval er vrijkomt 
 bij het maken van telefoons?” Het blijft stil. 

 “Dat we allemaal een smartphone hebben is best bijzonder”, vervolgt Samira, ”want pas 
 een halve eeuw geleden, in 1973, slaagde uitvinder Marin Cooper van Motorola erin om 
 te bellen met de eerste mobiele telefoon. Dit was een telefoon van meer dan een kilo, 
 die slechts één uur zonder stroom kon, om daarna tien uur op te moeten laden.” 

 De halve klas kijkt haar verbaasd aan. “Maar één uur zonder stroom!?”, roept Peter. Hij 
 weet dat hij niet mag onderbreken, maar hij is te verbaasd. “Pas vanaf het jaar 2000 
 werd het voor steeds meer mensen mogelijk om een mobieltje te kopen. De 
 ‘koelkastmodellen’ werden steeds kleiner en vanaf 2002 kon je ook internet gebruiken 
 op je telefoon. Nu zitten er op de allernieuwste modellen steeds meer functies, zoals 
 3D-camera’s, chips om contactloos te betalen en een GPS. Vandaar de naam 
 smartphone. Maar hierdoor kan er ook steeds meer stuk aan je telefoon. En er moeten 
 zoveel telefoons worden geproduceerd, dat er problemen in het productieproces zijn 
 ontstaan, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid.” Samira blijft even stil en vervolgt: “De 
 meeste van onze SMARTphones worden dus helemaal niet zo SLIM geproduceerd.” 

 Samira haalt even adem. Zo, het eerste stukje van haar presentatie zit erop. Ze had 
 getwijfeld of ze haar presentatie met het voorbeeld van smartphones wilde beginnen 
 of met matras recycling of met de problematische berg online bestelde kleding, die na 
 retourneren verbrand wordt. Dat is namelijk goedkoper dan ze uitzoeken en weer 
 opnieuw verkopen. Maar nu is ze blij dat ze voor de smartphones gekozen heeft, want 
 ze heeft de volle aandacht van de klas om cradle-to-cradle goed uit te leggen en 
 iedereen te vertellen over Phonebloks en Fairphone. 

 Phonebloks en Fairphones 
 Een Phonebloks of Fairphone is een 
 telefoon die uit losse blokjes bestaat. 
 Elk blokje heeft zijn eigen functie, 
 zoals batterij, geheugenkaart of 
 camera. Als er iets stuk gaat of er iets 
 beters ontwikkeld is (bijvoorbeeld een 
 camera met een hogere resolutie), 
 dan hoef je alleen dat ene blokje te 
 repareren of vervangen. Dit wordt een 
 modulair opgebouwde telefoon 
 genoemd, omdat het zorgt voor een 
 langere levensduur en minder afval 
 oplevert. 

 Zijn SMARTphones wel zo SLIM? 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 In hoeverre hebben jouw vrienden of familie invloed op welke telefoon je koopt? 

 Is er een merk telefoon dat echt niet kan of een merk dat juist heel populair is? 

 En waarom is dat merk wel of niet populair? 

 Ecologie 

 Hoe vaak koop jij een nieuwe telefoon? Kocht je ook wel eens een nieuwe, terwijl de 
 oude nog werkte? Wat deed je met je oude? 

 Zou het zelf kunnen repareren of updaten van telefoons een goede oplossing zijn om 
 duurzamer om te gaan met grondstoffen? 

 Wat weet jij over cradle-to-cradle? En wat weet jij over matrasrecycling en 
 geretourneerde kleding die verbrand of gedumpt wordt? 

 Economie 

 Om welke redenen denken telefoonfabrikanten minder na over duurzaamheid? 

 Kun je iets bedenken waardoor jouw telefoon langer meegaat? 

 Cultuur 

 Waar let jij op als je een nieuwe telefoon koopt? Hoe kom je tot die keuze? 

 Wist je dat er modulaire telefoons bestaan? Zou je er eentje kopen? Waarom wel of 
 niet? 

 Ik 

 Kun jij zonder je smartphone? En hoe lang? 

 Doe een week je telefoon uit en hou een dagboekje bij hoe dat voelt. 
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 4.1.3 Hoe blijf ik uit de ratrace? 

 Frans zucht eens diep. De zorgen over zijn biologische bloemenkwekerij, die al 
 generaties lang binnen de familie is, zijn groot. Hier liggen zijn honden, poezen en 
 konijnen begraven en de bomen op het terrein zijn getuigen van goede tijden én 
 zware tijden. Voor Frans heeft het land zelf een ‘ziel’; alles wat er groeit en aanwezig 
 is heeft voor hem betekenis. De gedachte om de boel te verkopen en dit alles 
 achter te laten, snijdt door zijn ziel. 

 De buren van Frans hebben grote plannen. Ze willen hun bedrijf uitbreiden en 
 megagrote kassen plaatsen. Met subsidie van de overheid is het mogelijk om grote 
 kassen te bouwen, waar planten heel efficiënt in meerdere lagen boven elkaar kunnen 
 worden gekweekt. Ze ervaren dit als ‘de toekomst van Nederland’. 

 Frans heeft nooit mee willen doen aan de ratrace om steeds grotere kassen te bouwen. 
 Volgens hem zorgen juist de diversiteit en het vakmanschap van kleine bedrijven voor 
 bijzondere producten. Doordat grotere bedrijven steeds goedkoper kunnen 
 produceren, wordt het voor kleine bedrijven juist steeds moeilijker om daar tegenop te 
 concurreren. 

 Frans verkoopt zijn bloemen aan lokale bloemisten, die een trouwe klantenkring 
 hebben die graag biologische bloemen kopen. Zij komen ook langs op de open dagen 
 die Frans houdt. Ze krijgen dan uitleg over het bedrijf en kunnen via een stempelkaart 
 van hun bloemist korting krijgen. 

 Frans leerde van zijn opa om goed naar de signalen van de natuur te kijken en daarop 
 bij te sturen. Hij kent de bodem en weet wat er goed op groeit. Hij gebruikt compost, 
 natuurlijke bemesting en kruiden die zijn gewassen versterken. Zo staan er 
 oranjekleurige afrikaantjes tegen aaltjes in de bodem. Het is een kleurrijke boel op de 
 tuinderij van Frans maar vrolijk wordt hij er niet van, want de rekeningen stapelen op. 
 “Misschien moet ik het bedrijf toch verkopen”, denkt hij, “Maar dat is niet alleen voor mij 
 een verlies, maar ook voor mijn klanten.” 

 Hij zucht nog maar eens diep… 

 In overleg met de bloemist bepaalt Frans wat hij die dag oogst. 

 148 



 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom zou de overheid willen investeren in de herinrichting van 
 glastuinbouwgebieden door het beschikbaar stellen van subsidies? 

 Door verticale teeltsystemen kan een tuinder nog efficiënter kweken. Kun je drie 
 voorbeelden opzoeken van verticale teeltsystemen? Maak hier ook een collage van. 

 Ecologie 

 Frans gebruikt kruiden om zijn gewassen te versterken. Wat wordt daarmee bedoeld? 

 Hoe kunnen kruiden een positieve of negatieve impact kunnen hebben op gewassen? 

 Waarom gebruiken reguliere bedrijven geen kruiden naast hun gewassen? 

 Wat wordt binnen de biologische teelt bedoeld met goede en slechte ‘buren’? 

 Economie 

 Maak een schematische tekening van de keten van de lokale afzet van Frans’ zijn 
 bloemen. 

 Beschrijf de keten (schematisch) van Nederlandse bloemen, die in Duitsland in een 
 bloemenstal worden verkocht.Welke keten is volgens jouw het duurzaamst? En 
 waarom? 

 Als Frans stopt, dan heeft dat direct groot effect op de hele keten. Waarom? 

 Wat zijn de voordelen voor Frans om zijn bloemen lokaal af te zetten? 

 Wat zijn de voordelen voor de klanten van Frans om lokaal gekweekte biologische 
 bloemen te kopen? 

 Cultuur 

 Wat zijn sterke kanten en risico’s van een familiebedrijf? 

 Wat maakt het emotioneel zwaar voor Frans om zijn bedrijf te verkopen, wetende dat 
 dit bedrijf al generaties lang door zijn familie wordt gerund? 

 Ik 

 Frans voelt zich gehecht aan het land waar hij woont en werkt. Herken je dat? En waar 
 merk je dat aan? 

 Hoe moeilijk of gemakkelijk is het denk je voor jou om te verhuizen? 

 Steeds meer (kleine) boeren en tuinders zijn genoodzaakt hun bedrijf te verkopen. Wat 
 betekent dit voor hen persoonlijk? En wat betekent dit uiteindelijk voor het land zelf? 
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 4.2 Banken & Muntsystemen 
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 4.2.1 LETS 

 De fiets van Berend is kapot en er is even geen geld voor een reparatie. Rianne wil 
 graag dat haar haar wordt geknipt, maar helaas, haar moeder heeft onvoldoende 
 cash. Rianne’s buurjongen Dirk-Jan daarentegen kan prima fietsen repareren en de 
 moeder van Berend knipt ’s avonds wel eens haren. Daar moet toch iets te ruilen 
 zijn? 

 Toen er nog geen geld bestond, ruilde iedereen met iedereen. Een speerpunt tegen 
 een vis, een kommetje bessen tegen hulp bij het houthakken. Nadeel van dit oeroude 
 ruilsysteem is dat je elkaar persoonlijk moet kennen. Betaalmiddelen in de vorm van 
 schelpen, kralen, munten en waardepapieren boden uitkomst. Omdat niet iedereen 
 altijd overal genoeg geld voor heeft, is ruilen echter nog steeds een optie. Wil je in 
 grotere kring ruilen, dan kun je bij LETS (Local Exchange Trading System) terecht. Dit is 
 een lokaal netwerk waar goederen en diensten kunnen worden geruild, zonder dat 
 daar geld aan te pas komt. 

 De deelnemers van een lokale LETS-kring betalen elkaar met een eigen munt 
 (complementaire munteenheid of complementary currency), zodat de activiteit niet 
 beperkt hoeft te blijven tot een-op-een ruilhandel. Er zijn LETS-kringen in een groot 
 aantal landen. In Nederland zijn er zo’n honderd met munteenheden als noppes 
 (Amsterdam), sterren (Utrecht), zonnetjes (Nijmegen) en tuinen (Leeuwarden). Grofweg 
 komt een noppes, ster of zonnetje overeen met een euro.  Letscontact  is de 
 overkoepelende organisatie van Nederlandse LETS-kringen. 

 Complementaire munteenheden worden steeds populairder. Dit heeft onder meer te 
 maken met de globalisering, waarbij regio's of gemeenschappen die het 
 ontwikkeltempo niet kunnen volgen naar nieuwe economische strategieën zoeken. In 
 streken in de wereld met een grote geldkrapte is de ruilhandel soms zelfs de 
 prevalente economie. Ook digitalisering helpt. De stichting  STRO  (Social Trade 
 Organization) bouwde in Nederland bijvoorbeeld het programma  Cyclos  , waarmee per 
 LETS-kring alle transacties centraal en transparant worden bijgehouden. 

 Is tijd werkelijk geld…? (foto: Sharon McCutcheon / Unsplash) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Bij LETS kun je spullen ruilen, maar ook diensten (dus eigenlijk tijd). Hoeveel noppes, 
 sterretjes, etc. zou jij zelf vragen voor een uur werken? 

 Wat denk je dat een advocaat vraagt? En hoeveel een schoonmaker? Is dit een eerlijk 
 systeem? 

 Ecologie 

 Welke ecologische voordelen zitten er aan LETS? 

 Economie 

 Deelnemers aan LETS kunnen zich diensten of goederen permitteren, die mogelijk 
 onbereikbaar zouden zijn als er in euro’s moest worden afgerekend. 

 Zitten er ook economische nadelen aan een dergelijk systeem? 

 Cultuur 

 Ontwerp een poster, waarop je reclame maakt voor een zelf bedachte LETS-kring. 

 Leg de focus op overvloed. 

 Ik 

 Is er in jouw stad een LETS-systeem? 

 Wordt er alleen of met de hele klas lid van! Dit is niet duur en biedt de kans om eens 
 uitgebreid rond te kijken bij vraag en aanbod. Misschien vraag je iets wat je anders niet 
 zou vragen of niet kunt betalen. Laat je verrassen! 

 Je kunt echt van alles ruilen! 
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 4.2.2 NFT opent een nieuwe digitale wereld 

 “Ik kan het nauwelijks geloven!” Nina staart met grote ogen naar haar 
 computerscherm. “Moet je zien, die afbeelding die ik laatst op Rarible.com heb 
 gezet, is verkocht voor 0,2 ETH. Dat is € 472!“ Kjeld en Nina kijken elkaar blij aan. 
 “Wow”, zegt Kjeld. “Dat is nog eens makkelijk geld verdienen!” 

 Nina en Kjeld zijn designers. Ze maken digitale afbeeldingen die ze koppelen aan een 
 NFT, ofwel een Non-Fungible Token, een soort digitaal certificaat wat beschrijft wie de 
 eigenaar is van een digitaal bestand. Een NFT staat opgeslagen op een digitaal 
 kasboek, wat ook wel blockchain wordt genoemd. Dit klinkt misschien een beetje 
 hocus pocus. Vergelijk het maar met het eigenaarschap van bijvoorbeeld een 
 kunstwerk als de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt. Toen die het schilderij verkocht, werd 
 de koper de nieuwe eigenaar, maar Rembrandt bleef de kunstenaar van het schilderij. 

 Via een NFT koppelt de kunstenaar zijn digitale kunstwerk aan zichzelf. Daarvoor koopt 
 hij eerst cryptomunten, zoals Ethereum of Bitcoin. Hiermee kan hij zijn kunstwerk 
 vastleggen in een NFT. Dit gaat meestal via een platform zoals bijvoorbeeld 
 Rarible.com. Op het platform worden alle digitale objecten, zoals een afbeelding, ter 
 inzage geplaatst. Kopers kunnen deze digitale bestanden bekijken en kopen. Het 
 unieke van een NFT is dat de kunstenaar altijd de kunstenaar blijft en hij bij een 
 doorverkoop ook mee profiteert. 

 Digitale kunst is op deze manier uniek en kan net als fysieke kunst een hoop geld 
 opleveren. Er is, net als in de fysieke kunstwereld, wel een groot verschil in populariteit. 
 Sommige digitale kunstwerken leveren miljoen op, andere niets. Ook moet je je weg 
 wel kennen om bestanden te vinden die op den duur steeds meer waard worden. Zo is 
 bijvoorbeeld het digitale kunstwerk “The First 5000 Days”, gemaakt door de 
 Amerikaanse grafisch vormgever Mike Winkelmann, door veilinghuis Christie's voor 
 ruim 58 miljoen euro verkocht! 

 Dromen over rijk worden met NFT. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Hoeveel jaar kostte het om 50 miljoen gebruikers te genereren voor: 

 -De auto 

 -De telefoon 

 -Elektriciteit 

 -De computer 

 -Het internet 

 -Facebook 

 -  Pokémon  go 

 Wat betekent het voor de maatschappij dat via technologische ontwikkelingen en 
 digitalisering je steeds sneller gebruikers kunt genereren? 

 In China wordt via een speciale app ‘goed burgerschap’ bijgehouden via een 
 puntensysteem. Wat ‘goed burgerschap’ inhoudt, dat bepaalt de beheerder van de 
 app. Dit gaat in samenspraak met de overheid. Het resultaat van de app heeft invloed 
 op het verkrijgen van bijvoorbeeld een hypotheek, toegang tot het openbaar vervoer, 
 etc.  Wat vind je van deze ontwikkeling? Wat lijkt je er goed aan? Wat zie je als risico? 

 Ecologie 

 De ecologische voetprint van digitale kunst kan verschillen. Hoe komt dat? Wat kan 
 een kunstenaar doen om zijn ecologische footprint voor een digitaal bestand te 
 verlagen? 

 Economie 

 Het minimumloon voor een 36-urige werkweek is € 11,06 per uur. Hoeveel uur moet 
 iemand die het minimumloon ontvangt werken om € 472 te verdienen? En hoeveel 
 voor € 58 miljoen? 

 Hoe lang denk je dat een kunstenaar gemiddeld bezig is om een digitaal kunstwerk te 
 maken? 

 Kun je ontdekken welke succesfactoren van invloed zijn op de prijs van een digitaal 
 kunstwerk? 

 Als steeds meer mensen veel geld verdienen door via NFT digitale kunst te verkopen, 
 wat voor effect heeft dat denk je op de economie? En op arbeid? 

 Cultuur 

 Wetenschappers zeggen dat er een nieuw tijdperk aan het ontstaan is. Eerst was er het 
 agrarische tijdperk. Dit werd opgevolgd door het handels tijdperk. Door de komst van 
 grote machines die arbeid gingen vervangen, ontstond het industriële tijdperk. En door 
 de opkomst van computers, kunstmatige intelligentie, big data, etc, is er steeds meer 
 sprake van een digitaal tijdperk. Kun je van deze vier verschillende tijdperken 
 kenmerken onderzoeken en beschrijven? Wat zijn de gevolgen van het digitale tijdperk 
 voor de maatschappij volgens wetenschappers? 
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 Ik 

 Welke voordelen zie je voor jezelf door de ontwikkelingen op het gebied van 
 digitalisering? 

 Welke risico’s zie je voor jezelf door de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? 
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 Hoe veilig is investeren in NFT eigenlijk? 
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 4.2.3 Gevonomie of geef-economie 

 Pieter zei: “Voor alles wat je wilt hebben, moet je betalen, werken of ruilen. Alleen 
 onder vrienden en familie is dat anders.” “Dat klopt niet”, antwoordde Maarten. “Ik 
 ken andere culturen, zoals in India, waar hindoes zeggen: ’Als je wat wilt ontvangen, 
 moet je het eerst geven.’ De mensen daar vertrouwen erop dat bij geven en 
 ontvangen je altijd krijgt wat je nodig hebt en dat je altijd genoeg hebt.” 

 “Maar hoe kan dat nou? Ik begrijp het niet”, zegt Pieter. Maarten: “Als een groepje 
 mensen het principe van geven toepast, heet dat ‘geef-economie’ of ‘gevonomie’. 
 Geven (en ontvangen) staan dan centraal bij het voorzien in ieders behoefte. Vaak zijn 
 dergelijke ideeën gebaseerd op de overtuiging dat er overvloed is en wederzijdse 
 ondersteuning in plaats van schaarste, tekorten en concurrentie. Er zijn veel verhalen 
 over mensen die veel geld verdienden en een deel daarvan aan familie of vrienden 
 leenden of schonken. Tot het moment dat hun bedrijf failliet ging of ze van alle kanten 
 (financieel) tegengewerkt werden en familie en vrienden zeggen: “Jij hebt ons altijd 
 financieel geholpen, nu gaan wij jou helpen. Zo werkt gevonomie.” 

 Pieter: “Wat als je nooit veel geld hebt verdiend en dus nooit veel hebt kunnen geven, 
 maar nu wel dringend financiële hulp nodig hebt?”. Maarten: “Dat maakt niet uit. 
 Sommige indianenstammen organiseren give away ceremonies, waarbij iedereen iets 
 meebrengt, wat hem of haar dierbaar was, maar dat nu wil weggeven. Alle geschenken 
 worden op een kleed gelegd en er wordt gezongen: ‘Our magic is our give away, our 
 magic is our song. So give away your love today and sing the whole day long.’ 
 Vervolgens geven ze geschenken aan elkaar. Als er iets overblijft mogen mensen zelf 
 uitkiezen.” 

 Maarten vervolgt: “In veel dorpen in ons land was en is er ‘burenhulp’ of ‘naoberschap’. 
 Dat gaat van oorsprong over samen oogsten, ziekenzorg en elkaar steunen in moeilijke 
 tijden. Als het één iemand in de buurt erg goed gaat, deelt deze zijn ‘extra inkomsten’ 
 met anderen. Dit gebeurt met liefde, vanuit de wetenschap dat het ‘morgen’ 
 omgekeerd kan zijn. In veel niet-westerse culturen is het normaal dat ‘extra inkomsten’ 
 binnen de vriendenkring of familie worden verdeeld. Het gaat over geven, delen en 
 zorgen voor elkaar.” 

 De ervaring leert: geven gaat vooraf aan ontvangen. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Zijn er in jouw omgeving familieleden, vrienden of andere groepen die het principe van 
 gevonomie met elkaar zouden willen afspreken? En op welke verschillende manieren: 
 als weggeef-feestje, permanente weggeefkast, of meer in een gezamenlijk gesprek 
 over dromen en wensen? 

 Ecologie 

 Wat is het voordeel van ‘weggeven’ voor natuur en milieu? 

 Bestaat de natuur enkel uit concurrentie en strijd of ken je voorbeelden van planten of 
 dieren die elkaar ondersteunen en helpen? 

 Economie 

 Ga eens op zoek naar economische voorbeelden van groepen mensen, die elkaar 
 financieel helpen en steunen. Denk aan coöperaties, stichtingen, woon- of 
 werkgemeenschappen. 

 Cultuur 

 Ken jij mensen die vrijgevig zijn? Wat valt je op aan deze mensen en hun leefwijze? 

 Ken jij mensen in jouw buurt die gewend zijn samen te delen zonder te letten op wie 
 wat precies krijgt? 

 Ik 

 Zou je zelf een bijeenkomst kunnen organiseren om gevonomie te ervaren? 

 Van geven wordt je vaak gelukkig. 
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 4.3 Bewust levensonderhoud 
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 4.3.1 De gezonde school 

 Tijdens de biologieles ging het over gezondheid. Willem en George nemen in hun 
 tussenuur in de kantine eens rustig de tijd om hun medeleerlingen te observeren 
 met het oog op gezondheid. George: “Zie jij hoeveel er eigenlijk met een zak chips 
 voor hun neus zitten?” Willem knikt. Het valt hem ook op dat er leerlingen zijn die 
 minstens twee keer per uur naar buiten gaan om te roken. En op alle bankjes, 
 trappen en stoelen staart echt iedereen continu naar het schermpje voor hun neus. 
 Al met al niet zo gezond! 

 En dat is een gemiste kans, want leerlingen met een gezonde leefstijl zijn gelukkiger, 
 minder vaak ziek en slapen en presteren beter. George: “Ik vind gezondheid maar een 
 lastig onderwerp, want het gaat over zoveel dingen: gezonde voeding, gezonde 
 omgeving, voldoende bewegen, roken, drugs.”  Willem vervolgt: “En je moet ook nog 
 mentaal (geestelijk) gezondheid blijven en daarbij spelen slapen, seksualiteit, 
 mediawijsheid en dat soort dingen een rol. Van gepest worden omdat je homo bent of 
 in een foute relatie zit en van verslaafd zijn aan computer spelletjes, ga je niet beter in 
 je vel zitten.” 

 George en Willem snappen dat je over gezondheid veel van huis uit mee zou moeten 
 krijgen, maar volgens hen heeft de school ook een rol. George verontwaardigd: “In de 
 lokalen ruikt het eigenlijk altijd muf. Goede ventilatie zou al helpen. En tijdens de les 
 leren we over gezonde voeding en dan staat er in de kantine een frisdrankautomaat! 
 Waarom geeft onze school niet het goede voorbeeld?” 

 De zus van George zit bijvoorbeeld op een school die wél aan gezondheid denkt. Er is 
 extra aandacht voor beweging, fruit in de kantine en een anti-rookprotocol. Maar dat is 
 zeker niet vanzelfsprekend. Zo werkt volgens het Voedingscentrum nog niet de helft 
 van de middelbare scholen aan een gezonde(re) schoolkantine. 
 Voor scholen, die gezonde projecten goed aanpakken, is er een speciaal 
 kwaliteitskeurmerk:  De Gezonde School  . Om dit  te behalen  moet een school effectief 
 aandacht besteden aan de gezondheid van leerlingen, medewerkers én hun 
 omgeving. 

 Door gezond te eten, presteer je meetbaar beter op school. 
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 Onderzoeksvragen 

 Ik 

 Doe de test ‘  Hoe gezond is jouw school?  ’. De uitslag  geeft een indicatie van hoe 
 gezond jouw school is en inspireert over wat je nog meer kunt doen. 

 Sociaal 

 Bespreek aan de hand van de test in de klas (of met ouders, leraren, directie) wat je zou 
 kunnen doen om jullie school (nog) gezonder te maken. 

 Ecologie 

 Kun je facetten van een gezonde school bedenken, die niet alleen goed zijn voor 
 mensen, maar ook voor het milieu? Misschien iets op het schoolplein? 

 Economie 

 Waar zitten volgens jou de extra kosten bij een gezonde school? 

 En zie jij ook kansen dat in een gezonde school ergens juist geld op wordt bespaard of 
 iets dat zelfs geld oplevert? 

 Cultuur 

 Zijn er denk jij landen of gebieden waar het op school gezonder is? Of juist 
 ongezonder? Waarom? 
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 4.3.2 Dromen van een (plastic)vrij leven 

 ”Zelfs je tandenborstel is van hout!” Kamel valt van de ene verbazing in de andere 
 als hij bij Mara langskomt. In haar huis is bijna niks van plastic en ze vertelt dat ze 
 afvalvrij leeft. Hij vindt haar maar een aparte dame en haar manier van leven lijkt 
 hem eerlijk gezegd nogal ingewikkeld. Waarom zou je het jezelf zo moeilijk maken? 
 Je kunt je afval zo aan de straat zetten, de gemeente haalt het op en je hebt er geen 
 omkijken meer naar. 

 Kamel begrijpt er duidelijk niks van en Mara probeert het uit te leggen. Het begon toen 
 ze als student op kamers ging en steeds meer schuldgevoel overhield bij elke keer dat 
 ze iets weggooide. In plaats van afval zag ze waardevolle materialen, die ze 
 verzamelde voor hergebruik. Maar haar huis werd overvol en het was duidelijk dat het 
 zo niet langer ging. Mara besloot: wat er niet in komt, hoeft ook niet weggegooid te 
 worden. 

 ‘Zero Waste’ leven bleek helemaal niet zo moeilijk als ze had gedacht. Op de markt kon 
 ze bijna al haar boodschappen zonder verpakking krijgen en wat onverpakt lastig te 
 vinden was, zoals wraps en koekjes, maakt Mara nu gewoon zelf. Ja, het kost meer 
 moeite dan een tripje naar de supermarkt, maar daar staat tegenover dat het 
 verpakkingsvrije leven meer voldoening geeft en minder keuzestress! Toch bleef haar 
 geweten knagen. 

 Mara droomt van een leven dicht bij de natuur, waarin ze zelf voor haar eten kan 
 zorgen. Een vrij leven, zonder de druk van een 40-urige werkweek om de huur te 
 kunnen betalen. Maar is die droom realistisch in het dichtbevolkte Nederland? Als het 
 aan haar vriend Pascal ligt, gaan ze het avontuur aan om in de Zweedse natuur een 
 klimaatbestendige toekomst op te bouwen. Als Mara haar ogen sluit, ziet ze een plek 
 van overvloed en rust, waar ze een leven lang gelukkig kan zijn. Een plek die ook een 
 veilig en warm thuis kan zijn voor de generaties na haar. Maar de gedachte om te 
 emigreren overweldigt haar. Wegen haar dromen en eigenwijze idealisme zwaar 
 genoeg om haar vertrouwde leven achter te laten en een onbekende toekomst in te 
 stappen? 

 Composteerbare bamboe tandenborstels. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom geeft een verpakkingsvrij leven volgens Mara meer voldoening en minder 
 keuzestress? 

 Ken je mensen die Zero Waste leven of verpakkingsvrij boodschappen doen? 

 Hoe komt het dat de Zero Waste lifestyle nog niet is ingeburgerd? Wat moet er 
 volgens jou gebeuren om ervoor te zorgen dat meer mensen hieraan mee willen 
 doen? 

 Ecologie 

 Waarom denk je dat Mara ervoor kiest om plasticvrij te leven? 

 Maak een lijstje van dingen die je dagelijks gebruikt en plastic bevatten. Denk hierbij 
 ook aan microplastics! Welke ecologische alternatieven kun je voor al deze items 
 bedenken? 

 Wat zorgt ervoor dat Mara behalve verpakkingsvrij ook zelfvoorzienend wil leven? 

 Economie 

 Op de site van  Zero Waste Nederland  kun je zien je  welke locaties en  communities  er 
 in jouw buurt zijn. Ben je wel eens in een verpakkingsvrije winkel geweest? Ga 
 binnenkort eens langs bij een locatie bij jou in de buurt! 

 Valt het je op dat er op de kaart nauwelijks reguliere winkels en supermarkten staan? 
 Waarom denk je dat zij niet meedoen met de Zero Waste beweging? 

 Cultuur 

 Waar Mara zich schuldig voelt over het afval dat ze als individu produceert, voelt 
 Kamel zich hier niet persoonlijk verantwoordelijk voor. Bij wie ligt volgens jou de 
 verantwoordelijkheid van het afvalprobleem: bij individuen (als consumenten), 
 bedrijven (als producenten) of de overheid (als wetgever)? 

 Ik 

 Zero Waste Nederland geeft  tips  voor een verpakkingsvrij  leven. Kies één idee uit en 
 vertel waarom jij het de moeite waard vindt om dit (thuis of op school) toe te passen. 
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 4.3.3 Off-grid 

 Dylan zet z’n tas neer op het bed op de zolder van het Earth Awareness centrum. Hij 
 staart naar z’n telefoon. Daar heeft hij de komende twee dagen niets aan. Buiten het 
 feit dat er op het hele terrein nauwelijks stroom is om hem op te laden, hebben 
 Mark en Maya uitdrukkelijk gevraagd de telefoon thuis of uit te laten. Dylan doet 
 mee aan een ‘Off-grid’ weekend. Hij wil wel eens ervaren hoe het is om ‘van het net 
 af’ te leven, dus zonder gas, kraanwater en elektriciteit. 

 Er klinkt een bel. Dat is het teken dat iedereen zich verzamelt in de ‘natuurtempel’, een 
 rond gebouw, dat bestaat uit hout van wel veertig verschillende bomen. Het dak is 
 koepelvormig en doorzichtig. Iedereen zit op houten bankjes rondom de kachel in het 
 midden van de ‘tempel’. Terwijl ze regelmatig een blokje op het vuur gooien, heten 
 Mark en Maja iedereen welkom en vragen of ze iets over zichzelf willen vertellen. 

 Dylan vertelt dat hij meedoet aan dit weekend om te leren hoe het is om ‘off-grid’ te 
 leven: “Ik maak me zorgen om de aarde. Zoals we nu leven, kan eigenlijk niet langer 
 meer. De fossiele brandstoffen veroorzaken grote klimaatveranderingen. Ik heb van 
 Earth Awareness gehoord van vrienden die hier zijn geweest en die vertelden dat ze 
 hier al twintig jaar off-grid leven. Ik denk dat je zo veel dichter met de natuur 
 samenleeft.” 

 Maja en Mark beamen dit. Ze vertellen dat ze een plek wilden creëren in de natuur, 
 waar ze konden wonen, werken en leven zonder afhankelijk te zijn van anderen, 
 inclusief energie- en drinkwaterbedrijven. Ze hebben ooit samen met anderen deze 
 plek gekraakt. Dit mag tegenwoordig niet meer. Ze hebben een goede relatie met de 
 eigenaar en de gemeente. En er wordt gewerkt aan plannen om op het terrein een 
 legale duurzame woon- en werkgemeenschap op te zetten. Op zo’n manier dat 
 mensen die er wonen duurzaam een eigen inkomen kunnen genereren op het terrein 
 en dat de activiteiten en diensten die worden aangeboden een verrijking zijn voor de 
 inwoners van het dorp waar het is gevestigd, en de omgeving eromheen. Denk aan 
 onderwijs, biologische groentepakketten, kunst, duurzame catering, etc 

 Dylan merkt dat hij veel bewuster omgaat met water en z’n telefoon nauwelijks mist. Hij 
 besluit na het weekend te kijken hoe hij hier thuis en op school zuiniger mee om kan 
 gaan. En als hij klaar is met z’n studie, wil hij op zoek naar een ecodorp, waar hij ook 
 off-grid kan gaan wonen! 

 De natuurtempel bij Earth Awareness. (foto: Earth Awareness Teuge) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Bij off-grid leven voorzie je jezelf van warmte, elektriciteit en water, zonder afhankelijk 
 te zijn van andere partijen, zoals energie- en waterbedrijf. 

 Kun je drie manieren beschrijven hoe je jezelf van water kan voorzien als je geen 
 waterleiding hebt? 

 Kun je opzoeken welke wettelijke regels er zijn rond het zelf voorzien van water? 

 Mag je volgens deze regels zelf een waterbron in de bodem slaan en met je buren 
 daar drinkwater van tappen? 

 Ecologie 

 On-grid betekent dat je huis is aangesloten op gas, elektriciteit, drinkwater en riolering. 
 Bedenk hier alternatieven voor. 

 Waarom is je huis met hout verwarmen een vorm van hernieuwbare energie? Hoe CO2 
 neutraal is het stoken op hout in vergelijking met natuurlijk gas? Wat is CO2 neutraal 
 verwarmen? Waarom wordt hout wel CO2 neutraal genoemd? 

 Wat zijn twee grote nadelen van op hout stoken? Wat is het verschil tussen een 
 gewone houtkachel en een rocket stove mass heater? 

 Zijn er nog andere manieren om ‘off grid’ een ruimte te verwarmen? 

 Economie 

 Is het off-grid leven van Mark en Maja duurder of goedkoper dan leven in een huis, 
 waarbij je voor elektriciteit, gas en water de energie- en watermaatschappijen moet 
 betalen? 

 Waarom denk je dat meer en meer mensen off-grid willen leven? En waarom denk je 
 dat veel van deze mensen nu niet zo leven? Met andere woorden; wat houdt deze 
 mensen tegen om off-grid te leven? 

 Cultuur 

 Off-grid leven kan je dichter bij de natuur kan brengen. Waarom is dit zo denk je? 

 Ik 

 Heb je zelf wel eens een vuurtje gestookt? Wat heb je daarbij als brandstof gebruikt? 

 Probeer eens een vuur te maken met alleen een vuursteen en natuurlijk organisch 
 materiaal. Was het moeilijk om het vuur aan te krijgen én aan te houden? 

 Vroeger gebruikte men een tondeldoos om vuur te maken. Zoek er een op en teken 
 hem na. 

 Lijkt het jou wat om off-grid te leven? Waarom wel/niet? 
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 4.4 Lokale Economie & Sociale Innovatie 
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 4.4.1 De Tegenstroom 

 Met sierlijke groene letters staat er ‘De Tegenstroom’ op de deur van de 
 boerderijwinkel,  waar onder andere zelfgekweekte groenten  en fruit en 
 ambachtelijke producten uit de omgeving worden verkocht.  Waar zou dat voor 
 staan? Ik neem me voor Marja en haar man Simon naar het achterliggende verhaal 
 te vragen als ik mijn boodschappen afreken. 

 Ik ben hier al jaren vaste klant, want ik voel me prettig bij de kleinschaligheid van hun 
 bedrijfje. Door hier boodschappen te doen, ben ik me bewust van waar mijn eten 
 vandaan komt en besteed ik mijn geld aan eerlijke producten die met zorg tot stand 
 zijn gekomen. Ik verheug me elke keer weer op mijn wekelijkse uitstapje naar de 
 boerderijwinkel, die een warme gezelligheid uitstraalt. 

 Als ik Marja mijn mandje overhandig, vraag ik naar de naam. “De Tegenstroom is een 
 nieuwe beweging van kleine lokale ondernemers die klimaatbewust handelen”, legt ze 
 uit. “We hebben ons aangesloten, want het is voor ons echt een meerwaarde om 
 samen te werken en kennis en ervaring uit te wisselen. En zo bieden we samen een 
 alternatief voor grote merken en commerciële ketens.” 

 Volgens de winkeleigenaresse is er hard behoefte aan een tegenbeweging, waarbij het 
 niet gaat om veel, snel en goedkoop, maar om houdbaarheid en kwaliteit. Het spreekt 
 mij ook aan, want ik zit regelmatig met mijn handen in het haar, omdat ik niet meer 
 weet hoe ik iets kan kopen zonder me schuldig te maken aan klimaatvervuiling of 
 oneerlijke handel. Zo’n netwerk lijkt me ideaal voor consumenten die bewuster willen 
 inkopen. 

 Marja overhandigt gaat verder: “Op hun website zag ik dat er al meer dan honderd 
 lokale ondernemers zijn aangehaakt, en dat in zo’n korte tijd. Dat is toch geweldig? En 
 als je ziet hoe divers die ondernemingen zijn, dan geloof ik echt dat er een beweging 
 gaande is op alle niveaus van de samenleving.” 

 Het idealistische enthousiasme van deze vrouw werkt aanstekelijk. Ik keer vandaag niet 
 alleen terug met een tas vol heerlijke producten, maar ook met een hart vervuld van 
 hoop. Nieuwsgierig klap ik mijn laptop open. Ik ben benieuwd welke lokale 
 ondernemingen in mijn buurt nog meer meebewegen met ‘De Tegenstroom’. 

 Boodschappen uit de buurt (foto: Brooke Cagle /  Unsplash  ). 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom kiezen consumenten ervoor om boodschappen te doen bij kleinschalige 
 ondernemingen? Welke (andere) manieren kun je bedenken om op een duurzame 
 manier boodschappen te doen? 

 Ecologie 

 Grootschalige commerciële bedrijven veroorzaken schade aan ons milieu. Lokale 
 ondernemers zoals Marja willen hier niet aan bijdragen. 

 Welke waarden staan bij klimaatbewuste ondernemers centraal? 

 En aan welke criteria voldoet een klimaatbewuste onderneming? 

 Economie 

 Marja vertelt dat het voor haar bedrijf een meerwaarde is om te kunnen samenwerken 
 met andere lokale ondernemers. Welke economische reden(en) kun je hiervoor 
 bedenken? 

 Cultuur 

 Vroeger was een kleinschalige economie de norm. Door globalisering en technologie 
 werd productie steeds massaler en de afstand tussen product en consument steeds 
 groter. Volgens Marja is er een sociale transitie in gang gezet, waarbij lokaal in- en 
 verkopen weer vanzelfsprekend wordt. Hoe zou een kleinschalige economie er nu uit 
 kunnen zien? 

 Wat is ervoor nodig om deze transitie mogelijk te maken? 

 Ik 

 Maak een lijstje van vijf lokale ondernemingen in jouw buurt. In hoeverre voldoen deze 
 aan jouw criteria van een klimaatbewuste onderneming? 

 Stel je voor dat je deze ondernemingen zou mogen adviseren. Op welke vlakken 
 zouden ze hun onderneming anders kunnen vormgeven om meer klimaatbewust te 
 worden? 

 ‘De Tegenstroom’ is gebaseerd op een beweging die in 2021 in gang is gezet onder de 
 naam ‘Reaction’. Daarover leer je meer in de documentaire  Reaction (VPRO)  en op de 
 VPRO  website  . 
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 4.4.2 Van afval naar waarde 

 Katie en Miranda lopen voor het eerst langs het hok achter de fietsenstalling, waar 
 de afvalcontainers staan. Katie kijkt verbaast om zich heen: “Jeetje, ik wist niet dat 
 we op school zoveel troep produceerden. Als alle scholen zoveel weggooien, 
 hebben we een groot probleem!” Miranda ziet het positiever: “Laten we eens op een 
 andere manier kijken naar wat er in die containers ligt. Misschien kunnen we iets 
 met die lege flesjes en kartonnen dozen doen, waardoor ze waarde krijgen.” 

 Terug op school leggen ze hun dilemma voor aan hun mentor. Die legt uit dat 
 natuurvolkeren en nomaden helemaal geen afval hadden: “Ze hadden sowieso weinig 
 spullen en de plantaardige en dierlijke materialen die ze gebruikten, verteerden 
 vanzelf. In de huidige tijd zijn we niet alleen veel meer, maar ook veel ingewikkelder 
 afval gaan produceren, zoals computers en koelkasten.” 

 Die enorme afvalberg verkleinen, begint met het minimaliseren van de productie van 
 restafval, waardoor er ook nog eens energie, kosten en tijd worden bespaard. Dan 
 eindigt een spijkerbroek na gebruik niet op de vuilnishoop, maar worden alle 
 onderdelen opnieuw gebruikt. Bij de productie moet er dan wel op gelet worden dat 
 dat kan. Zo moeten schadelijke of moeilijk afbreekbare stoffen worden vermeden. De 
 mentor vertelt dat beter scheiden (statiegeld!) en hergebruik de volgende stappen zijn. 
 Hier kan Miranda wel wat mee, want haar moeder neemt haar regelmatig mee naar ‘De 
 Kringloper’ en daar vinden ze de mooiste schatten. 

 Als er uiteindelijk niets meer van het afval te maken valt, kan het worden verbrand. In 
 een ideale situatie worden grondstoffen eindeloos hergebruikt, waardoor ze hun 
 waarde behouden en afval niet of amper meer bestaat. Dit wordt ook wel circulaire 
 economie genoemd.” 

 Ideeën om minder afval te produceren: 

 ●  Composteer in je eigen tuin. Soms kun je GFT-afval ook aan een buurttuin doneren, waar 
 het met behulp van speciale wormen, die in een  wormenhotel  wonen, wordt omgezet in 
 compost. 

 ●  Vervang bezit door gebruik. Waarom zou je een eigen scooter kopen, die toch grotendeels 
 stil staat. Huur er af en toe eentje. 

 ●  Bij sommige bedrijven, zoals  MUD jeans  , kun je spijkerbroeken  huren. Broek zat? Dan stuur 
 je hem gewoon retour en krijg je ‘statiegeld’ of een andere broek terug. 

 Veel afval belandt uiteindelijk in zee of wordt in arme landen gedumpt. 

 (foto: Catherine Sheila / Pexels) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Een andere manier om minder afval te produceren is ruilen. Wat zou je met 
 klasgenoten kunnen ruilen? Denk aan kleding, schoolspullen, hobby, etc. 

 Ecologie 

 In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Wat betekent dat eigenlijk 100 procent 
 circulair zijn? En… denk jij dat dat lukt? 

 Kijk eens hoeveel verpakkingsmateriaal er om levensmiddelen zit. Kan het ook minder? 
 Hoe? 

 Bij welke producten kun je kiezen tussen herbruikbaar en weggooien (bijvoorbeeld 
 mondkapjes) 

 Economie 

 Bereken het verschil tussen het huren en kopen van een nieuwe broek (per keer dat je 
 hem draagt). Neem daarin mee: de aanschaf- of huurprijs en hoe vaak je hem denkt te 
 dragen. 

 Cultuur 

 Hoe doet ons land het qua afvalverwerking in vergelijking met andere landen? 

 Wat vind je daarvan? 

 Kijk ook eens op: 

 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2020/circulaire-econo 
 mie-in-nederland/4-afvalstromen-en-secundaire-materiaalinzet  ) 

 Ik 

 Zoek in huis naar herbruikbare materialen (lege eierdozen, plastic flessen, lege 
 chipszakken, blikjes, ijzerdraad, oude kleding, etc.). Google het product met daarachter 
 het woord ‘knutselen’, ‘creatief’ of ‘DIY’. Kies iets uit en ga aan de slag! 
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 4.4.3 Tuinieren voor de voedselbank 

 Aisha leidt haar vriendin Imelda rond in de ‘Voedseltuin IJplein’ gevestigd in 
 Amsterdam. Haar moeder werkt elke woensdagochtend in deze buurttuin, waar 
 vrijwilligers biologische groente, kruiden en fruit voor de Voedselbank kweken. 
 Imelda kijkt haar ogen uit. Ze ziet een kas, fruitbomen en -struiken, bloemen en 
 vooral heel veel groenten. 

 Imelda vraagt of ze hier eigenlijk wel mogen komen. “Ja hoor, zegt Aisha, in deze tuin 
 aan het IJ is iedereen van harte welkom om te wandelen, zitten, kijken en genieten. 
 Alleen honden mogen er niet in, dus doe je het hek weer dicht als je weggaat?” 

 De Voedseltuin in Amsterdam is in 2012 ontworpen op basis van de wensen van 
 buurtbewoners en aangelegd met hulp van vrijwilligers, subsidies en sponsors. Er 
 wordt geheel biologisch getuinierd. Dat wil zeggen: zonder chemische 
 bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest. Er wordt bijvoorbeeld compost (dode 
 plantenresten) gebruikt om de grond vruchtbaarder te maken. Tevens wordt er 
 wisselteelt toegepast, staan er groenbemesters en wordt er zo weinig mogelijk met 
 machines gewerkt. 

 In het eerste seizoen werden zo’n 170 kratten groente geoogst, waaronder raapstelen, 
 spinazie, snijbiet, sla, paksoi, wortels, prei, sperziebonen, snijbonen, verschillende 
 kruiden, courgettes, pompoenen, spitskool en boerenkool. Dat aantal liep gestaag op 
 en afgelopen jaar werden met de bakfiets bijna 1.000 volle kratten naar de 
 Voedselbank gebracht. Hoewel Aisha maar heel af en toe een handje meehelpt met 
 zaaien, wieden en water geven, is ze toch supertrots op dit succes. 

 Vrijwilligers aan het werk in ‘Voedseltuin IJplein’. (foto: Kyra Kuitert) 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 De Voedseltuin heeft als doel zowel verbinding te creëren tussen bewoners als lokaal 
 voedsel in de stad te produceren. De combinatie van sociaal en fysiek, participatie en 
 productie, maakt dit project uniek. In de praktijk komen er vooral hoogopgeleide 
 vrijwilligers op dit project af en bijvoorbeeld geen klanten van de Voedselbank. Hoe 
 zou dat komen denk je? 

 Ecologie 

 Wat zou de meerwaarde voor natuur en milieu zijn dat op dit voormalige kale grasveld 
 een gevarieerde voedseltuin is gekomen? 

 Economie 

 Reken eens uit hoeveel geld de klanten van de Voedselbank per persoon besparen als 
 ze gemiddeld 30 weken per jaar zelf geen groente en fruit hoeven te kopen. 

 Cultuur 

 De Voedseltuin trekt veel verschillende mensen aan, jong en oud, met of zonder 
 beperking. Maar er zijn nauwelijks vrijwilligers met een migratieachtergrond. Kan jij een 
 actie bedenken om deze groep meer bij de tuin te betrekken? 

 Ik 

 Maak een plan om in de buurt van jouw school of jouw huis een voedseltuin te 
 beginnen. Begin met een plattegrond en teken daarop wat je waar zou willen plaatsen, 
 zoals een hek, picknickbank, bomen, groenten, bloemen, etc. Hou daarbij ook rekening 
 met bijvoorbeeld schaduw vanuit de omgeving en waar de weg en het fiets- of 
 wandelpad ligt. 
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 4.5 Juridisch en Financieel 
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 4.5.1 De aarde behoort zichzelf toe 

 Jan had in de statuten van woon- en werkgemeenschap ‘Hof van Moeder Aarde’ 
 gelezen dat ‘de aarde alleen zichzelf toebehoort’. Dat betekent dat niemand grond 
 in eigendom kan en mag hebben. Gezamenlijk hebben de leden van ‘Hof van 
 Moeder Aarde’ besloten bij de aankoop van de plek dat het eigendom in handen is 
 van de stichting ‘Hof van Moeder Aarde’. Deze stichting ziet toe op de duurzame 
 instandhouding voor toekomstige generaties, los van de bewoners van nu. 

 Op de ‘Hof van Moeder Aarde’ woont een groep mensen in een boerderij en runnen 
 samen een camping, cursuscentrum en landwinkel. Medeoprichter Arjan licht toe: “De 
 stichting verhuurt de grond en gebouwen aan de leden of ons samenwerkingsverband, 
 de coöperatie.” 

 De stichting  ‘Land of Seattle  ’ heeft als doel om gemeenschapsgronden  te kopen, te 
 beheren en ter beschikking te stellen aan maatschappij-vernieuwende initiatieven. De 
 naam Seattle verwijst naar het Indiaanse stamhoofd Seattle, die in een beroemde 
 toespraak tegen de regering in Washington zegt: “Wij zijn een deel van de aarde en de 
 aarde is een deel van ons. Dit land is ons heilig.” Seattle wijst op de diepe verbinding 
 van zijn volk met de aarde en begrijpt ten diepste niet dat ‘de blanke man’ de aarde 
 zomaar kan verhandelen. 

 Steeds meer organisaties gaan samenwerkingsverbanden aan om gemeenschappelijk 
 grond te onderhouden en te beheren. Zo wordt wereldwijd steeds meer gebruik 
 gemaakt van het Community Land Trust (CLT) model. Een goed voorbeeld is de CLT in 
 de Bijlmer in het hart van Amsterdam. Een CLT is een open en democratische door de 
 gemeenschap geleide organisatie zonder winstoogmerk. Het model wordt vaak 
 ingezet als een manier om langdurig betaalbare woningen en buurt-faciliteiten te 
 realiseren, speculatie tegen te gaan en zo te bouwen aan gewortelde inclusieve 
 communities met een verzekerde collectieve plek voor de toekomst. 

 Er zijn meer initiatieven die zich inzetten voor het beschikbaar houden van gronden 
 voor ideële doelen. Zo zet de  Stichting Grondbeheer  zich in voor het beheren en 
 beschikbaar stellen van gronden voor biologische boeren en permacultuur-boeren. Er 
 zijn daarnaast nog meer groepen en mensen, zoals Damaris Matthijsen van  Economy 
 Transformers  , die zeggen dat grond een gemeenschappelijk  goed is waar iedereen 
 toegang tot zou moeten hebben en iedereen over mee zou moeten beslissen. 
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 Chief Seattle: “De aarde behoort niet aan de mens. 
 De mens behoort aan de aarde”. 

 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 
 Waarom is het veel socialer om grond niet te verhandelen? 
 Hoe kun je ervoor zorgen dat het eigendom van grond van niemand is? 

 Ecologie 
 Waarom zijn we ‘een deel van de aarde’? Op welke manieren zijn we verbonden met de 
 aarde? 

 Economie 
 Zoek eens uit hoeveel 1 m2 landbouwgrond en hoeveel 1 m2 bos kost om te kopen? 
 En hoeveel kost 1 m2  bouwgrond dat beschikbaar wordt gesteld voor wonen? 
 Hoe zou de wereldeconomie er uit zien als die kosten voor grond er niet zouden zijn? 
 Welke mensen en organisaties verdienen nu het meest aan het (door)verkopen van 
 grond? 

 Cultuur 
 Zou jij, als je eigenaar wordt van een stuk grond, het alleen voor jezelf houden of zou je 
 iets kunnen verzinnen om het voor de toekomst ‘vrij te kopen’? 

 Ik 
 Op welke manieren zou jij grond willen delen met anderen? Zou je een groot stuk voor 
 jezelf willen of liever een klein stuk grond met woonplek en de rest samen met 
 anderen delen? 

 Bronnen: 
 http://ecodorpennetwerk.nl/het-bevrijden-van-grond/ 
 https://www.cltbijlmer.nl/cltnl 
 https://www.clthbuurt.nl/ 
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 4.5.2 Van gangbare naar biologische landbouw 

 Janneke groeide op in een boerengezin. Ze kreeg dus veel praktische 
 boerenervaring mee. Maar nu ze de boerderij van haar ouders wil overnemen, krijgt 
 ze ook financiële ‘uitdagingen’ mee. Vooral schulden: aan de bank, de melkfabriek 
 en het veevoerbedrijf. De agrarische bedrijfsadviseur van haar vader zegt dat ze 
 geen keuze hebben en groter moeten groeien, omdat de markt en prijzen hen 
 daartoe dwingen. Groeien betekent meer hectares, meer varkens, meer koeien, 
 grotere stallen, etc. Maar hiervoor zou Janneke veel geld moeten lenen en ze wil 
 niet nog meer schulden. Is biologisch boeren de oplossing? 

 Een man van het Ministerie legt Janneke uit: “Biologische landbouw is dier- en 
 natuurvriendelijker en legt de focus op kwaliteit en minder op kwantiteit. Het 
 omschakelen van gangbare naar biologische en diervriendelijke landbouw is echter 
 niet zo eenvoudig. Ten eerste moeten alle schulden bij de bank(en) en eventuele 
 leveranciers afbetaald worden. Als je wilt omschakelen moet je ook van schulden af.” 

 Ook is er de eis dat je pas een officieel biologisch keurmerk krijgt na een 
 overgangsperiode.  Deze periode is twee of drie jaar afhankelijk van het soort grond en 
 van de hoeveelheid mest en bestrijdingsmiddelen in de bodem. In deze periode maak 
 je als boer dus al extra kosten en levert het land (te) weinig op voor gangbare 
 productie. 

 Janneke ontmoet gelukkig Jaap, een biologische boer die zijn ervaringen met haar 
 deelt: “Er zijn omschakelsubsidies en je kunt hulp krijgen van biologische afnemers en 
 van belangenorganisaties van bioboeren. Een mooi voorbeeld is een boer uit de 
 Achterhoek, die geleidelijk elk jaar een aantal van zijn koeien verkocht. Zo had hij 
 minder werk met melken en voeren en kon hij stap voor stap zijn schulden aflossen. 
 Dat deed hij vele jaren, totdat zijn zoon het overnam. Die begon met minder dan de 
 helft van het aantal koeien van zijn vader. Bovendien had er intussen drie jaar lang 
 voldoende grond ongebruikt gelegen, zodat de zoon het biologisch keurmerk kreeg.” 

 Logo van het Europees biologisch keurmerk. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Waarom kiezen sommige boerenbedrijven ervoor om steeds meer en meer te 
 produceren, terwijl andere boerenbedrijven juist betere kwaliteitsproducten maken? 

 Waarom is geleidelijk omschakelen naar een biologisch bedrijf voor Janneke een 
 goede oplossing? Zou je zelf andere manieren kunnen verzinnen om eenvoudiger om 
 te schakelen? 

 Ecologie 

 Wat is het verschil tussen biologische en niet-biologische levensmiddelen? 

 Wat zijn de voordelen van biologische landbouw voor mens en natuur? 

 Economie 

 We zijn tegenwoordig gewend aan een grote hoeveelheid betaalbare producten uit de 
 supermarkt. Ondertussen hebben boeren de grootste moeite om hun hoofd boven 
 water te houden. Betalen we te weinig voor ons eten? 

 Met welke economische problemen worden veel gangbare boeren geconfronteerd? 

 Wat maakt het voor boeren lastig om om te schakelen naar biologische landbouw? 

 Cultuur 

 Hoewel eten een essentieel onderdeel van ons leven is, staan we als mensen 
 tegenwoordig ver van ons voedsel af. Hoe is dit gekomen en welke gevolgen heeft dit? 

 Ik 

 Hoe zou jij het vinden om op te groeien als zoon of dochter van een boer? 

 Wat lijkt je er leuk aan? En wat lijkt je minder leuk? 

 Zou je het bedrijf van je ouders overnemen als ze zouden stoppen met werken? 

 Vermeerderen door zaadwinning  van tomaten door natuurlijke selectie 
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 4.5.3 Adopteer een schaap 

 Jet en Nina gaan ieder jaar met hun opa en oma naar de schaapskooi in Epen. Hun 
 opa heeft voor elk kleinkind een schaap geadopteerd. In maart zijn er 
 lammetjesdagen. Je kunt de nieuwgeboren lammetjes komen bewonderen in de 
 stallen. Het is ieder jaar weer een heel feest. Jet en Nina kijken er naar uit om de 
 lammetjes te mogen voeren met drinkflesjes gevuld met lammerenmelk. 

 Hun opa heeft op televisie een oproep gezien om de schaapskooi te redden. Sinds jaar 
 en dag trekt een gehoede kudde Mergelland schapen door het Zuid-Limburgse 
 Gulpdal, een prachtig, groot en open natuurgebied. De grazende schapen zorgen voor 
 behoud en herstel van de bijzondere, specifieke Gulpdalflora en -fauna. Echter, sinds 
 2011 kan grondeigenaar Staatsbosbeheer deze wijze van natuurbeheer niet meer 
 betalen. Daardoor dreigt de schaapskudde te verdwijnen. 

 Stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland heeft daarom een ludieke actie op 
 gang gezet. Je kunt voor 25 euro een schaap adopteren. Hiervoor krijg je een 
 adoptiecertificaat waarmee je gratis de schaapskudde mag komen bezoeken. De opa 
 van Jet was diep geraakt door deze actie. Hij geniet heel erg van het mooie 
 heuvelachtige landschap en de grazende schapen op de hei. Hij zou het ontzettend 
 jammer vinden als de hei verdwijnt, omdat het niet meer onderhouden kan worden. 
 Opa twijfelde geen moment om de schapen te adopteren. 

 Dit jaar logeren ze op de camping en in het logeerhuis naast de schaapskooi. Het is 
 altijd een gezellige boel. Alle nichtjes van Jet en Nina zijn er ook. En ook al is het ieder 
 jaar weer hetzelfde, vervelen doen ze zich nooit! Trots lopen Jet en Nina met hun 
 certificaat naar de ingang van de stallen. Inmiddels kennen de beheerders van de 
 schaapskooi de familie goed. “Ha Jet en Nina, komen jullie weer naar de schapen 
 kijken?”, verwelkomt de schaapherder hen. “Over een half uurtje geef ik een 
 demonstratie met de schapen. Ik laat dan zien hoe ik met de honden de schapen hoed. 
 Komen jullie ook kijken?” Dat laten Jet en Nina zich geen twee keer zeggen. Het is een 
 machtig mooi gezicht om te zien hoe de bordercollies de schapen naar elkaar toe 
 drijven. Ze besluiten hun nichtjes op te halen, zodat ze samen naar de herder kunnen 
 kijken. “Ja”, roepen Jet en Nina. Tot straks!” 

 Adopteer zelf ook een schaap! 

 Een pasgeboren lammetje zoekt naar melk bij zijn moeder. 
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 Onderzoeksvragen 

 Sociaal 

 Ecosysteemdiensten wordt beschreven als “de  baten  die  mensen verkrijgen  uit 
 ecosystemen”  (Millennium  Ecosystem  Assessment  2005).  Er zijn vier soorten 
 diensten: toeleverende diensten, regulerende diensten, culturele diensten en 
 ondersteunende diensten. Kun je voor de schaapskudde in het Gulpdal voorbeelden 
 van ecosysteemdiensten bedenken die van toepassing zijn? Denk aan toeleverende 
 diensten als wol, regulerende diensten als bodemherstel en culturele diensten als 
 ecotoerisme. Maak hier een overzichtelijke tabel van. 

 Ecologisch 

 Bekijk de video over “  tragedie van de meent  ”. Beschrijf  drie voorbeelden uit je eigen 
 omgeving waar het principe van de tragedie van de meent van toepassing is? 

 Geef ook drie voorbeelden in jouw omgeving van hoe mensen via sociale contracten 
 en gemeenschappelijke afspraken collectieve goederen, zoals de lucht, water en 
 natuur, beschermen tegen onze eigen individuele impulsen en het principe hanteren 
 “Wat goed is voor ons allemaal is goed voor een ieder van ons’? 

 Economisch 

 Natuurbeheerders betalen de herder tijdens het begrazingsseizoen (acht maanden per 
 jaar) een dagvergoeding voor het uitvoeren van begrazingsbeheer. Deze ligt tussen € 
 250 en 300. Dit is niet voldoende om de volledige kosten van een 
 natuurbegrazingsbedrijf te dekken. Hoe komt dat? 

 Cultureel 

 De recreatiesector in Zuid-Limburg heeft de jaarlijkse omzet mede te danken aan het 
 landschap. Toch valt het niet mee om de recreatiesector, die belang heeft bij het in 
 standhouden van het heidelandschap, financieel medeverantwoordelijk te maken. 
 Waardoor komt dit denk je? 

 Wie zou volgens jou het exploitatietekort van het natuurbegrazingsbedrijf van de 
 herder moeten aanvullen? 

 Ik 

 Heb jij het er persoonlijk voor over om een schaap te adopteren, zodat de 
 heidelandschappen in stand kunnen worden gehouden? Waarom wel of waarom niet? 
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 Dit werk is gemaakt door het GAIA YES project, gefinacierd door Erasmus+ 

 www.esd.college 
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