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Afval

Afval (in het woordenboek) = alles wat als rest over is en weggegooid wordt. Kun jij 3 dingen opnoemen?

WAAR GAAT HET 
AFVAL HEEN? 

Staat er in jouw klas een prullenbak? 

Of staan er misschien wel meerdere 

bakken? Bij Joseph en Miriam op school 

gaat het afval niet in de bakken. Ben je 

benieuwd waar het afval dan belandt? 

Lees maar snel verder.



Joseph en Miriam gaan één keer in de week naar 
een Guineese school. Daar leren ze Frans. Maar ze 
zien ook een heleboel andere dingen. 

In het klaslokaal is geen prullenbak. Als kinderen 
een zakje water drinken, gooien ze het lege zakje 
gewoon op de grond. Kinderen die iets verkeerd heb-

ben geschreven, scheuren een bladzijde uit hun schrift 
en maken er een prop van. Die prop gooien ze soms met 
een grote boog uit het raam. Zelfs de meester, die af en 
toe een sigaret rookt in de klas, gooit zijn peuk uit het 
raam. Aan het einde van de schooldag ligt er veel viezig-
heid in het lokaal. 

Gelukkig worden de klassen de volgende morgen 
schoongeveegd door leerlingen. Het vuil wordt op een 
hoop gegooid en in brand gestoken. Kun jij het je voor-
stellen? 

Afval is een groot probleem in Guinee. De natuur 
wordt steeds meer vervuild met plastic. Naast de wegen 
ligt overal plastic, want iedereen gooit van alles uit het 
autoraam. Wat is het nodig dat daar verandering in 
komt!

K I N D E R K R A N T

GUINEE

Maak een 
wijngaard 
KNUTSELOPDRACHT VOOR 
DE ZENDINGSDAG 

Geschreven door door familie De Niet

Ha jongens en meisjes,

Op 18 juni 2022 is het weer zendingsdag. Deze dag 
gaat het over werken in de wijngaard. Weet jij wat 
een wijngaard is? In een wijngaard groeien druiven. 
Als de druiven rijp zijn, worden ze bewaakt. Om de 
wijngaard is een muur gebouwd. Er staat ook een 
toren. Stel je voor dat iemand de oogst komt stelen! 
De arbeiders zijn hard aan het werk. De druiventros-
sen worden geoogst. Ze worden in manden of bakken 
gedaan. Soms worden ze verkocht. Maar er is in de 
wijngaard ook een grote stenen bak. Een wijnpersbak. 

Hier worden de druiven geplet en het sap wordt 
opgevangen. 

De wereld waarin jij leeft, is ook een wijn-
gaard. Dat is Gods wijngaard. De Heere stuurt 

dominees en zendelingen om te werken in Zijn wijn-
gaard. Hij zorgt ervoor dat kinderen en grote mensen 
Hem leren kennen. Is in jouw leven te zien dat je de 
Heere liefhebt? Wil jij Hem ook dienen? Bid jij mee of 
de Heere het zendingswerk wil zegenen? 

We hebben voor de zendingsdag een knutselop-
dracht bedacht. Probeer iets van de wijngaard te 
maken. De wachttoren, de wijnpersbak, de druiven-
trossen, een ezel met manden op de rug, de arbeider 
met snoeiafval of iets heel anders. Je mag allerlei 
soorten materialen gebruiken. Dat kan ook afval zijn. 
Denk aan: wc-rolletjes, lapjes stof, doppen, blikken, 
melkpakken, eierdoosjes, kurken, enzovoort. Je kunt 
natuurlijk ook iets inkleuren of verven.

Kom je naar de zendingsdag? Neem dan je werkje 
mee. Je krijgt bij de kraam van ZGG een cadeautje en 
iedereen kan die dag de mooie werkjes zien. Natuurlijk 
mag je je knutsel aan het eind van de dag weer meene-
men. Wat maak jij? We zijn erg benieuwd!

Tot ziens in Gorinchem!

Marja van der Jagt

Uit het raam…



In Ecuador kun je op straat overal wel wat te eten 
kopen. Dat is heerlijk, maar de lege bakjes en zak-
jes belanden op straat. Iedere dag worden kilo’s 
wegwerpbakjes gebruikt en weggegooid. Geluk-
kig staan er bij de supermarkt nu ook bakken om 
je afval te scheiden. 

In de achterstandswijken waar onze kerken staan, 
wordt natuurlijk ook afval opgehaald. Drie keer per 
week mogen de mensen hun afval op de kruispunten 

in de wijk zetten. Voordat de vuilniswagen komt, zie je 
altijd mensen zoeken tussen het afval. Ze kijken of ze er 
nog iets van kunnen gebruiken of verkopen. En weet je 
wie er ook altijd bij het afval rondlopen? De straathon-

den. Die vinden altijd wel iets lekkers. 
Al het afval wordt buiten de stad 
op een speciale plaats gestort. Daar 

komt alles op een grote hoop 
terecht. Wat denk je: is het 
veilig als daar ook gewoon 
batterijen tussen liggen? 

Afval op straat

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

In de kliko duiken

Naast de voordeur van mijn flatgebouw 
staan vier vrolijk gekleurde kliko’s: 
een blauwe voor papier, een groene 

voor groen afval, een rode voor gevaarlijk 
afval (zoals batterijen) en een zwarte voor de 
rest. Maar wat gebeurt er als het vuilnis wordt 
opgehaald? Al het afval gaat op één grote hoop. 
Raar hè? 

Je snapt wel dat mensen dan niet de moeite 
nemen om het in de verschillende kliko’s te 
stoppen. Toch zijn er wel mensen die moeite 
doen om wat afval voor hergebruik te ver-
zamelen. Ik zie ze elke dag. Het zijn oudere 

vrouwen met wat sjofele kleren. Ze gaan alle 
prullenbakken langs om de plastic flesjes eruit 
te halen. Ze stoppen die in een grote zak op 
hun rug. Voor al die flesjes krijgen ze een heel 
klein beetje geld. Ook kartonnen dozen wor-
den daarom verzameld. 

Zou ik die mensen kunnen helpen? Ja, toch 
wel. De volgende keer stop ik de kartonnen 
dozen niet in de blauwe kliko, maar ik 
zet ze er netjes naast. Dan hoeft die oude 
mevrouw er tenminste niet helemaal in 
te duiken...

Geschreven door Marja Korpel

ECUADOR

OOST-AZIË



K I N D E R K R A N T

UIT DE BIJBEL 

Met een schepje de woestijn in
We lezen in Exodus dat de Israëlieten in de woes-
tijn klagen. Ze willen vlees. De Heere geeft hen 
vogels. Maar als je eet, moet je ook regelmatig 
naar het toilet. Hoe doe je dat in de woestijn? In 
Deuteronomium 23 vers 12 en 13 vinden we het 
antwoord.

Het zou niet rein en netjes zijn wanneer een 
Israëliet zomaar tussen de tenten zijn of haar 
behoefte zou doen. Daarom lezen we dat zo 

iemand bij de tenten vandaan moest gaan. Ze moesten 
een schepje meenemen om hun uitwerpselen af te dek-
ken. Natuurlijk was dat veel beter dan zomaar ergens 
op je hurken gaan zitten, doen wat je moet doen en je 
verder nergens iets van aantrekken.

Maar was hygiëne de enige reden om zo te handelen? 
Lees ook vers 14. Mozes schrijft: ‘Omdat de HEERE uw 
God, in het midden van uw leger wandelt, daarom zal 
uw leger heilig zijn, opdat Hij niets schandelijks onder 
u zie en achterwaarts van u afkere.’ Dus, de aanwezig-
heid van de HEERE in het midden van Zijn uitverkoren 
volk, dat is de reden. Omdat de HEERE heilig is, kan en 
wil Hij niet in een onreine omgeving verblijven.

De Israëlieten moesten al die regels heel goed opvol-
gen. Denk ook maar aan de offerdieren. Die moesten 
perfect zijn. Wat heeft dat ons te zeggen? Wij worden 
niet meer met een schepje de woestijn ingestuurd. 
Misschien alleen nog tijdens een avontuurlijke vakantie. 
Maar van ons wordt ook gevraagd rein en heilig voor 
Gods aangezicht te leven. Vroeger zeiden dominees dat 
Gods kinderen anders moeten zijn in ‘daad, gewaad en 
gepraat’. In onze tijd zouden we zeggen dat het leven 
van een christen een getuigenis moet zijn met wat je 
doet, hoe jij je kleedt en wat je zegt. Hoe is dit in jouw 
leven?

1 Welke les leer jij uit dit 

bijbelgedeelte?

2 Leg eens uit: ‘Gods kinderen 

moeten anders zijn in hun daad, 

gewaad en gepraat’.

Vragen voor jou

Geschreven door Dick Korpel

Weet jij waar het afval in 
moet? Trek een lijn naar 
de juiste kliko.

Waar hoort het afval? 

GFT en 
etensresten

Plastic, 
blik en pak

Papier en 
karton




