
DEZE PAGINA WERD GEMAAKT SAMEN MET NME HAARLEM EN DE GROENE MUG.

MEI 2021

“We doen plasticafval, oud papier 
en andere prullen in aparte 
bakken”, legt Yuel uit. “Groep 

7 haalt elke week het plastic op in andere 
klassen, groep 8 haalt het oud papier op. We 
doen papier en plastic in aparte containers 
achter de school. Een speciaal bedrijf haalt 
het op.” 

Fruit wordt compost
Yuel: “We houden ook ons groenafval apart, 
zoals rottend fruit en schillen. We doen dat 
in de groenbak buiten ons lokaal, bij de 
nooduitgang.” Maysa: “Het afval uit de 
groenbak gaat op de composthoop achter 
school. Het wordt verteerd door insecten. 
Het wordt compost voor onze 
schooltuintjes.”

Zorgen voor de aarde
Yuel: “Afval scheiden is belangrijk voor de 
toekomst. Als er geen plastic tussen het 
oude papier zit, kan er nieuw papier van 
worden gemaakt. Er worden dan minder 
bomen gekapt. Als we goed voor de aarde 
zorgen, kunnen mensen er langer blijven 
leven.”

Yuel (12) en Maysa (10) zitten in groep 7 van De Piramide. De school heeft aparte bakken voor plastic, 
papier, groenafval, batterijen, pennen en zelfs voor oude T-shirts. Afval dat gescheiden wordt ingezameld, 
kan verwerkt worden tot iets nieuws. Dat bespaart restafval én grondstof.  TEKST EN FOTO’S: JACQUELINE SCHADEE 

DE AARDE IS ONS LIEF – 
ZING JE MEE?

AFVAL GESCHEIDEN INZAMELEN 

KORT NIEUWS

WEETJES: 
•  Restafval is afval dat overblijft als het 

papier, plastic en glas eruit is. Het wordt 
verbrand. Bij de verbranding komt vieze 
rook in de lucht.

•  Circulair betekent ‘in een cirkel’. Een 
samenleving die 100% circulair is, heeft 
geen restafval. Al het afval is een 
grondstof voor iets anders.

Yuel (12) en Maysa (10).

Maysa en Yuel bij de groenbak met 
schillen en beschimmelde boterhammen.

Yuel en Maysa bij de papiercontainer 
achter de school.

WHAT’S SUP: PLASTICAFVAL 
VOORKÓMEN
Veel scholen in Haarlem besteden 
aandacht aan zwerfafval en de plastic-
soep. Deze projecten gaan over het 
opruimen van afval. Hoe voorkom je 
afval? Dat leer je in het lesproject 
‘What’s SUP’. Je gaat daarbij de 
uitdaging aan om minder SUP’s (single 
use plastics) te gebruiken. SUP's zijn 
plastic voorwerpen die je maar één 
keer gebruikt, zoals rietjes, boterham-
zakjes, drinkflesjes en plastic 
bestek. Meer informatie bij 
Marie-José Brandsma:
mjabrandsma@haarlem.nl.

AL HET AFVAL HEEFT EEN EIGEN PLEK
1.  De composthoop. Hierop gaat het afval uit de 

groenbak. Insecten, bacteriën en wormen maken er 
vruchtbare aarde van voor de schooltuin.

2. Een bak voor oude pennen en stiften.
3.  Bakken voor papier, plastic en prullen in de klas. 
4.  Een bak voor oude T-shirts. Van de stof worden 

tassen gemaakt.
5.  Hierin verzamelt De Piramide batterijen, lampjes en 

kleine elektrische apparaten. Het bedrijf ‘Wecycle’ 
haalt er kostbare stoffen als goud en zilver uit.
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