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BERICHT AAN
DE OUDERS

KINDEREN EN SCHOLEN WERKEN MEE…
OOK U KAN IETS DOEN

Uw kind begint aan een heuse schoolcarrière.
Dit is een grote stap voor het hele gezin en een
uitstekende gelegenheid om meteen de juiste

Leefmilieu Brussel, de administratie voor Leefmilieu en Energie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft tal van hulpmiddelen en
tips voor u.

gewoonten aan te nemen.

Voor meer informatie
Bijvoorbeeld door uw kind, van jongs af aan,
milieuvriendelijke gebaren aan te leren.

surf naar de website :
www.leefmilieubrussel.be

Hiervoor kan je kind wel wat steun gebruiken.
Deze steun krijgt uw kind op school. Door deel te
nemen aan de actie “De goede gebaren voor mijn
planeet”, geeft de school duidelijk aan dat zij het
respect voor het leefmilieu wil opnemen in haar
pedagogisch project.
Maar uw kind kan ook uw hulp gebruiken. In
deze folder vindt u tips die hem/haar zullen helpen
de goede dagelijkse gebaren in de praktijk toe te
passen.

Neem een digitaal abonnement op de gratis maandelijkse krant
« Mijn stad onze planeet » die concrete tips geeft om de natuurlijke
rijkdommen van de planeet te beschermen.
Neem contact op met de dienst info-leefmilieu :
tel : 02/775 75 75
info@leefmilieubrussel.be

We wensen u veel leesgenot.
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Ik ontdek en
respecteer de natuur

Ik bespaar energie

Ik doe het licht uit en sluit de
deuren
deur wanneer ik een kamer verlaat.

In mijn vrije tijd trek ik er op uit om
de Brusselse parken te ontdekken.
Ik respecteer de bloemen en de
bomen, alle dieren groot en klein.
Ik gooi geen afval op de grond.

Ik verspil geen
papier
Ik gebruik elk blad papier aan beide
kanten.
Ik koop
pg
gerecycleerd
y
papier.

Kleine gebaren voor elke dag

Ik drink
kraantjeswater
Thuis en op school drink ik
kraantjeswater. Het is van uitstekende
kwaliteit, het is gezond, het is goedkoop
en zo vermijd ik verpakkingsafval !
In mijn boekentas zit een drinkbus
of een ﬂesje gevuld met kraantjeswater.
Op school gebruik ik mijn beker
om
o te drinken in de eetzaal of aan de
wasbak
wa
in de klas.

Ik kies gezonde
tussendoortjes en
verpak ze slim

In de winter trek ik een extra
trui aan in plaats van te vragen de
verwarming hoger te zetten.

Ik zorg voor afwisseling in mijn
tussendoortjes: fruit, kaas, groenten…
lekker gezond !

Telkens wanneer het kan, verplaats
ik me te voet, met de ﬁets of met
het openbaar vervoer. Dat is minder
vervuilend dan de auto.

Ik verpak mijn favoriete koekjes in
een doosje, zodat ik geen individueel
verpakte koekjes meer hoef te kopen
(die bovendien veel meer kosten).
Het is onnodig om mijn boterhammen in mijn brooddoos nog eens
in aluminiumfolie of vershoudfolie te
verpakken.

Televisie, computer, elektronische
spelletjes… ? Ik schakel ze uit wanneer
ik ze niet meer gebruik.

Ik vul mijn
boekentas met
spullen die lang
meegaan
m
Voor ik in het begin van het
schooljaar
sc
nieuwe spulletjes ga kopen,
kijk
kij ik na wat ik nog kan gebruiken van
het
he vorige jaar.
Ik vermijd gadgets die snel stuk
gaan
ga en kies duurzame materialen.
Ik geef de voorkeur aan natuurlijke
of gerecycleerde materialen.
Ik gebruik een brooddoos en een
drinkbus.
dr

Ik heb respect voor
mijn omgeving

Te veel lawaai is slecht voor de
gezondheid en hinderlijk voor de
omgeving. Ik let hier op in de klas of in
de groep.

Ik maak weinig
afval en ik
sorteer
Ik vermijd producten met overdreven
verpakkingen (individuele porties).
Ik probeer mijn maaltijd volledig
op te eten, zodat ik geen voedsel moet
weggooien.
Ik gooi gebruikt papier in de juiste
vuilnisbak.
Als ik al eens blikjes of drankkartons
gebruik, gooi ik deze, als ze leeg zijn, in
de blauwe vuilniszak.
Ik composteer mijn plantaardige
afval.
a

Ik eet
seizoensgroenten
en -fruit
Ik geef de voorkeur aan seizoensproducten.
Ik koop groenten en fruit die in
België of een buurland gekweekt
werden.
Ik geef de voorkeur aan groenten
en fruit van biologische landbouw
die gebruik maakt van duurzame
productiemethoden.

