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Leefmilieu

Dag van de Aarde
De manier waarop de
mens samenleeft met
andere mensen met
respect voor zijn
omgeving

FOTOWEDSTRIJD
INCLUDED

Op maandag 22 april stond de dag in het teken
van onze aarde. In deze nieuwsflash ontdek je
waarom dit zeker onze aandacht verdient.

Nieuws over de aarde waarop we leven

Uitzonderlijk interessante weetjes

Waarom vind jij de wereld zo verwonderlijk?
Verwonderlijk

Tijdens de lessen godsdienst
hebben we geleerd wat er zo
verwonderlijk is aan de aarde. Al
van vroeger zijn we bezig met de
aarde net zoals Adam & Eva in De
Hof van Eden. Jammer genoeg
zijn we de laatste tijd niet meer
zo goed bezig.
De aarde warmt stilaan op. De mens
moet gaan nadenken hoe we dit
probleem kunnen oplossen. Door meer
producten te eten van ons land zelf,
door afval op te rapen, door minder
bomen om te kappen, door dieren te
laten leven,… Er zijn zoveel wonderlijke
dingen op aarde gekomen. Door het
scheppingsverhaal weten we dat de
aarde zeer belangrijk is. God zorgde
voor: dag & nacht, hemel, zee, vruchten,
zon & maan, dieren,… Als we allemaal
ons steentje bijdragen zal dit wonder
niet vergaan. Wat ik zo mooi vind is dat
elk land iets speciaal heeft. Dat iedereen
op deze aarde anders is. Dat de aarde is
ontstaan. Dat wij op de wereld zijn en ik
vind dat we ons allemaal moeten
inzetten, zodat we in de toekomst onze
kinderen, kleinkinderen,… goed en
gezond kunnen leven.
Rania 3VV

EERST WATER DE REST KOMT LATER!
Wij kijken vaak naar het weerbericht op televisie, krant, smartphone….. Want het weer
bepaalt welke outfit we aandoen. We gebruiken tenminste elke dag water voor het toilet,
afwassen, douchen, wasmachine ….. Maar eigenlijk gebruiken we het te veel, we laten de
kraan soms te lang lopen. We nemen te vaak een bad. Dat moet stoppen. We moeten
denken aan onze toekomst, dé toekomst van onze kinderen of kleinkinderen. Straks
hebben we geen drinkbaar water meer, alle wezens die leven hebben water nodig. We
hebben water nodig om voedsel te maken. Probeer zo weinig mogelijk water te
gebruiken!

Make some rain
Tijdens een les PAV hebben wij samen met mevrouw
Michiels regen gemaakt. Je hebt alleen maar een lege pot
confituur nodig, ijsblokjes, beetje zout én heet water.
Door het hete water begonnen de ijsblokjes te smelten.
Zo begrepen we beter wat hoge en lage luchtdruk doet
met verdampte waterdruppels. Er komt regen van, ook in
je glazen potje.
Thalia 3VV
Enkele TIPS om zuinig om te gaan met water!

Probeer zo weinig mogelijk water te gebruiken
Neem korte douches dat kan het water verbruik verminderen met 40 tot 50%.
Gebruik thuis een zuinige wasmachine of vaatwasser, verzamel je was per week.
Een wasbeurt spaart al gauw een verbruik van 3.000 liter. Ga in de zomer naar een
zwembad liever dan een plastic zwembad te kopen voor in je tuin. Het brengt een
waterverbruik van 300 liter water met zich mee. Je kan ook gewoon gezellig

naar een buiten of binnenzwembad gaan met je gezin.

Afval
sorteren

Ons leefmilieu is erg belangrijk voor ons om te kunnen leven. Wist je dat de natuur
bijna 500 jaar nodig zal hebben om een blikje cola daar op de straat weg te werken.
Het is belangrijk dat we goed sorteren. Je blikje moet je in een PMD-vuilbak gooien.
In deze vuilbak verzamelen we alle plastic flessen, metalen verpakkingen en
drankkartons. Die worden dan door de vuildienst opgehaald en opnieuw
aangeboden voor recyclage. Dat colablikje kan dus bewerkt worden tot een nieuw
product. Zo hoeven we geen nieuwe grondstoffen uit onze aarde te halen. Zo
gemakkelijk kan iedereen dus bijdragen tot een beter leefmilieu!

Tijdens de lessen PAV werkten de leerlingen van 3VV rond de “Dag van de Aarde”. Dit krantje geeft de inhoud van de lessen
weer. Na het verwerken van de informatie schreven de leerlingen elk hun eigen bevinding neer waarom de aarde hun
aandacht zeker wel verdient! Met veel dank aan mevrouw Verberck om met 3VV pictogrammen te maken voor dit krantje.

Dag van de NATUUR

Naast de dag van de Aarde,
die doorging op maandag
22 april, staat men ook
later op het jaar nog eens
stil bij het belang van onze
natuur, tijdens de Dag van
de Natuur. Dit gaat elk jaar
door op 24 november. Op
deze dag wil men vooral
aandacht vragen voor de
wereldproblematiek in
verband met natuur.

Kweek je
eigen
groentjes

Dit doet men door
verschillende acties te
organiseren zoals een
kennismaking met
vrijwilligers die het hele
jaar door de natuur in je
buurt beheren. En zo
kunnen zij tijdens de Dag
van de Natuur grotere
klussen klaren. Kom alleen,
met je familie, vrienden of
collega’s mee helpen.
Zelf vind ik de natuur
noodzakelijk, omdat deze
een belangrijke rol speelt
in ons leefmilieu, en zorgt
voor onze gezondheid.
Ik hoop dat we elk jaar
genoeg aandacht geven
aan de dag van de natuur.
Hajir 3VV

Mensen van nu willen altijd
alles zoals bananen uit India
of appelsienen uit Spanje.
Dit heeft vervoer nodig om
zo in onze supermarkt te
komen. We kweken dat niet
in ons eigen land, omdat
ons klimaat daar niet warm
genoeg voor is. We kopen
heel veel fruit en groenten.
Dat komt vaak van uit
andere landen met het
vliegtuig of de boot wat
slecht is voor het milieu.

En als dat allemaal aankomt
verpakken we dat nog eens
voor de hygiëne. Dit moeten
we dan weer gaan recycleren.
Dat vraag veel werk om al dat
afval te doen verdwijnen.
Koop daarom lokale en
seizoensgebonden producten
of begin moestuin 😊
Azra 3VV

Win een prijs – Mail een I foto
Onze aarde is belangrijk. Zonder haar kunnen we niet leven. Ben jij soms erg aangegrepen
met wat je ziet rondom je? Wij bekeken enkele foto’s over de toekomst van onze aarde. Dat
deed ons wel even nadenken over hoe we leven. Hoe zie jij de toekomst van onze aarde?
Trek zelf een foto waarin jouw aarde in de aandacht staat. We verwachten een mooie foto
die jouw kijk op onze aarde weergeeft. Ter inspiratie kan je kijken naar de laatste pagina
van ons krantje. Op donderdag 18 mei ten laatste mail je die door naar
sara.michiels@jomasecundair.be met als onderwerp fotowedstrijd. Op vrijdag 19 mei maakt
3VV de winnaar bekend. Een mooie prijs kan de winnaar wel verdienen, door 3VV die je zal
bedienen. Wij maken voor de winnaar een lekker ecologisch hapje!
pellentesque aliquam magna.

365 dagen per jaar op twee wielen en een batterij
De dag van de Aarde…een
belangrijke dag, want de Aarde,
dat is onze thuis. De plek waar
we elke dag leven, plezier
maken, slapen, naar school
gaan, werken, dansen, sporten,
shoppen, …ademen. Op 13
september 2018 moest ik
afscheid nemen van mijn auto,
want hij was versleten, te
gevaarlijk om mee te rijden, te
duur om te onderhouden. Dus,
weg ermee…en geen nieuwe,
want geen budget. Wat nu? Hoe
moest ik op school geraken?
Boodschappen doen? ’s Avonds
naar een feestje? Een dagje naar
zee? Naar school? Simpel, met
de fiets! Dat doet toch bijna
iedereen tegenwoordig!
Althans, zo lijkt het wel.

Ik probeerde één dag met mijn
gewone krotfiets, 14 km enkele
reis, 28 km heen en terug dus,
op één dag. Stikkapot,
bezweet, buiten adem, rood
hoofd…geen succes! Dan de
beslissing om een e-bike te
kopen, tweedehands natuurlijk,
want veel te duur om nieuw
aan te kopen. Direct gevonden,
via buren, in mijn woonwijk.
Joehoe! Heerlijk in de frisheid
van de ochtend, zonnetje op
mijn snoet, haren in de wind,
en een koptelefoon op mijn
oren met mijn favoriete
radiozender (stilletjes
natuurlijk) …zaaaalig!
Weken gingen voorbij, ik was
gelukkig en voelde me fit en
gezond. Maar toen de eerste
regenbui, de eerste storm, de
eerste vrieskou, de eerste
sneeuw…

én mezelf tegenkomen én
een extra portie doorzettingsvermogen…en toen, terug
lente. Die boodschappen?
Eén keer per maand met de
auto van de buurvrouw. Een
feestje ’s avonds? Met de
fiets, of openbaar vervoer, en
op tijd naar huis. Of, met
iemand meerijden. Dagje
naar zee? Met de trein is het
altijd een beetje reizen!
Mis ik nooit een eigen auto?
Natuurlijk wel, vooral tijdens
een regenachtige dag, maar
nooit lang genoeg om al mijn
spaarcentjes terug te
verspillen aan een nieuwe
wagen, benzine, maar vooral
aan gebrek aan zuivere lucht,
en de verwoesting van onze
Aarde, Mijn Aarde!
Mevr. Van Vlierberghe
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Yusra 3VV

Lucht laat ons
leven

Je hebt lucht nodig zonder
zuurstof kun je niet leven.
Vuile lucht maakt ons ziek. We
moeten op warme dagen een
zonnecrème smeren, want als
we het niet doen, verbranden
we snel. Donkere huiden
verbranden niet zo snel, maar
de lichtere huiden verbranden
wel snel. Veel fijn stof in de
lucht zorgt voor vervuiling.
Gebruik minder de auto én
meer de fiets.
Beyda 3VV

Bespaar energie op school !

Tegenwoordig hoor je elke dag in
het nieuws over
energiebesparing. Laten we wat
bijleren en enkele tips geven om
ons leefmilieu te sparen. Wat we
heel vaak tegenkomen zijn de
zonnepanelen uiteraard. Een
perfect uitvinding voor
energiebesparing! Er zijn nog wat
uitvindingen bv. windmolen,
waterkracht … Tijdens de les
PAV gingen we zelf een molentje
maken en testen hoe het werkt.
Met de hulp van een lampje
draaide ons kaartje dat aan een
potlood hing. Maar hoe kwam dat
juist? Mevrouw Michiels had
kaartjes klaargemaakt waar de
ene kant zwart en de andere kant
wit was.

Zwart trok de hitte aan en wit
duwde de hitte weg en zo
kreeg je de kracht om te
kunnen draaien, dus energie
van de warmte (zon)! Hoe
kunnen wij dan heel simpel
energie besparen op school?
“Earth hour” houden op onze
school d.w.z. een uurtje geen
energie verbruiken bv : lichten
uit , computers uit. Wat we
nog kunnen doen is :
ledlampen gebruiken, minder
watergebruik, verwarming
uitzetten tijdens de warmere
dagen, enz … Zo kan je thuis
ook energie besparen. Dankzij
de dag van de aarde kunnen
we alles wat meer onder de
controle houden. Zo kunnen
we ons leefmilieu wat
ondersteunen! Laten we
samen sterker uitkomen en
overal energie besparen voor
een beter leven.
Beyza 3VV

De Meir zo vuil
Antwerpen 23 februari 2019
Toen ik afstapte aan de halte Meir
en de roltrap naar buiten nam, kon
ik mijn ogen bijna niet geloven. Het
gaf me een ziekmakend gevoel en ik
schaamde me om Antwerpenaar te
zijn.
Ik nam tram 3 naar ’t Stad voor een
avondje uit met vriendinnen op een
zaterdagavond om 20u. Het was
duidelijk dat de gekende
winkelstraat van Antwerpen veel
bezoekers had gehad die dag. Wat
een afval lag daar verspreid over de
hele winkelwandelstraat. Ik voelde
me even aan de andere kant van de
wereld in een of andere sloppenwijk
waar mensen dagelijks door bergen
afval moeten gaan.

Niet alleen is die toenemende
afvalberg een bedreiging voor ons
milieu maar ook nog eens voor onze
gezondheid. Vooral plastic en papier
slingerde als dansende ballerina’s op
het ritme van de wind over de straat
heen. Het is een probleem en ik
begrijp het niet. Waarom gooien
mensen afval liever op de grond dan in
een vuilbak? Het lijkt wel alsof je een
besmettelijke ziekte oploopt als je een
papiertje in een vuilbak moet gooien?
Vreemd toch ... het is eerder
andersom .... door je afval in het rond
te gooien, worden mensen ziek.
Mevrouw Michiels.

Duurzame voeding
Ik heb gekozen voor duurzame voeding omdat ik het een belangrijk onderwerp vond.
Duurzame voeding betekent, productie en consumptie van voedsel met respect voor
mens, dier en milieu. Duurzame voeding is belangrijk, voor ons als mensen maar ook voor
het milieu. Als we drie of vier dagen van de week geen dierlijke producten gebruiken of
zoveel mogelijk plantaardige producten gebruiken, verminderen we co 2 uitstoot erg veel.
We doden uiteraard veel minder dieren. En daarom heb ik hieronder voor jullie een
receptje gekozen waarin we geen dierlijke producten gebruiken.
Beheshta 3VV

Materiaal /
Ingrediënten
400g kikkererwten (uit blik)
1 ei (losgeklopt)
150g yoghurt
1 ui (fijn gesnipperd)
100g komkommer (geschild
en geraspt)
½ groene chilipeper
(gesnipperd)
100g broodkruim
3 teentjes knoflook (geperst)
2 el bladpeterselie
(gesnipperd)
1kl verse koriander (gehakt)
1kl bakpoeder
1 el dille
2kl komijnpoeder
Cayennepeper (naar smaak)
2 kl citroensap
1 el olijfolie
Boter (om te bakken)

Benodigdheden /
Middelen
Snijmes
Snijplank
Bakpan
Lookpers
Klopper
Een kom
Een vork
Lepels

Werkwijze
Yoghurtsaus
Pers 1 teentje knoflook.
Klop het ei los.
Schil en rasp het stuk
komkommer.
Meng de yoghurt, de
komkommer, 1 teentje
knoflook, 1kl citroensap,
dille en olijfolie voor de
yoghurtdipsaus. Kruid met
peper en zout. Zet koel
weg.

Recept
Falaffelballetjes
Snipper de ui en de halve
chilipeper fijn. Pers 2 teentjes
knoflook. Snipper de
bladpeterselie en hak de
koriander fijn. Laat de
kikkererwten uitlekken. Prak
ze fijn met een vork (niet in de
blender, zo verliezen ze hun
structuur). Meng ze met het
ei, de ui, de knoflook, het
broodkruim en het bakpoeder.
Breng op smaak met peper en
zout. Doe er dan ook de
overige ingrediënten bij en
kneed tot een stevig geheel.
Rol balletjes van het deeg en
bak ze rondom goudbruin in
een mengsel van olie en boter.
Serveer de falaffel met de
yoghurtdip.

Onze kijk op de toekomst van ons leefmilieu

Bij het zien van deze afbeeldingen voelden wij ons

Thalia

Beyda

Dat is erg voor die
ijsberen dat al dat ijs
verdwijnt.

Een Eifeltoren die
kapot gaat door
weer en wind, geen
mensen te zien en
zoveel groen.
Vreemde situatie.

Azra

Beyza

Het is als een
sprookje, het leven
op aarde met al die
dieren en dat groen.

Toch wel een beetje
eng allemaal, zou dit
de toekomst zijn?

Hajir

Beheshta

Het doet me denken
aan mijn land. Waar
ik vandaan kom, is
ook alles kapot.

Ik vond deze foto wel
cool. Vooral dat
vervoersmiddel trok
mijn aandacht.

Rania
Yusra

De Eifeltoren die
stuk gaat, het vuur
dat onderaan brand.
Het doet me denken
aan de vele bosbranden die er nu
vaak zijn.

Leven op de maan
vind ik wel heel
speciaal.

Voor inspiratie en hulp danken wij nog graag meneer Van Loon, mevrouw Van Laerhoven, mevrouw Martens, Mevrouw Van Alphen,
YOUR TITLE HERE
Mevrouw Verberck, Mevrouw Van Vliergberghe, Mevrouw Michiels
Verwezenlijkt door 3VV – voor het vak PAV
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