Afvalboekje voor de basisschool
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Dit afvalboekje is van
Basisschool

Groep
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Afval? Daar zit wat in!
Dus jij denkt dat afval stinkt en vies is? En dat je het maar beter
heel snel kunt weggooien? Mis! Afval kan heel nuttig en leuk
zijn. Er zit meer in dan je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat je met
appelschillen een huis kunt verwarmen? Of dat van je lege
colaflesje een tennisbal kan worden gemaakt? Hoe dat kan,
lees je in dit boekje. Als je het uit hebt, ben jij een echte expert.
Dan weet je namelijk álles over afval: hoe je het kunt beperken,
kunt scheiden én opnieuw kunt gebruiken.
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RD Maasland scheidt afval

Afval is leuk en leerzaam en
bovendien heel nuttig. Er zit
namelijk meer in afval dan je
denkt. Sta je er wel eens bij
stil dat je iedere dag afval
maakt? Kijk maar eens om je
heen. Vroeger gooiden we
dat allemaal gewoon weg.
Toen was afval waardeloos.
Maar dat is gelukkig niet
meer zo. Nu is afval waardevol. Weet je waarom?
Omdat we van afval nieuwe
spullen kunnen maken.
Recyclen heet dat. Als we
dat doen hoeven we geen
nieuwe grondstoffen uit de
aarde te halen. Dat is veel
beter. Omdat er veel
mensen op de aarde wonen,
moeten we zuinig doen met
grondstoffen. Dat is toch
logisch!

RD Maasland zamelt daarom
het afval gescheiden in.
Plastic verpakkingen kun je
apart inleveren, maar ook
groente-, fruit- en tuinafval,
papier, textiel (en schoenen),
glas en batterijen. Zo kunnen we het ingezamelde
afval hergebruiken of recyclen en hoeven we minder
afval te verbranden. Dat is
beter voor het milieu. Slim
toch! Als je dit boekje leest,
zul je erachter komen dat
afval niet waardeloos is,
maar juist heel waardevol.
En dat afval eigenlijk een
grondstof is. Help dus mee
om afval te voorkomen en te
scheiden!
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

toveren met afval

minder afval

afval scheiden

27 plastic flessen
is 1 fleecetrui

Help je mee om afval te
verminderen?
Neem bijvoorbeeld
een boodschappentas
mee naar de winkel.
Of koop spullen die niet zijn
verpakt in plastic.

Als je afval apart inlevert,
kan het opnieuw worden
gebruikt. We hoeven
dan minder afval te
verbranden en dat is
natuurlijk veel beter
voor het milieu.
Afval scheiden?
Doen dus!

1.900 stalen blikjes
is 1 auto
670 aluminium blikjes
is 1 fiets
glas kan oneindig
vaak worden gerecycled
karton van verpakkingen
kan minstens 12 keer
worden gerecycled
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Kringloopspullen
Mensen gooien wel eens spullen weg die helemaal niet kapot zijn. Ze zijn er op uitgekeken en
willen eens iets anders. Toch is het jammer om ze weg te gooien, want een ander is er misschien
heel blij mee. Spullen als boeken, een televisie of fiets kunnen vaak best nog een ronde mee.
Tweedehands spullen of kringloopspullen noemen we ze dan. Doe je iets weg dat
nog bruikbaar is, breng het dan naar een kringloopwinkel. Soms halen ze ’t zelfs
voor je op. Oude spullen worden er opgeknapt, gerepareerd en verkocht.
Zo krijgen ze een tweede leven én ontstaat minder afval.
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

de kringloopwinkel is vlakbij

geef je jas een tweede leven

swappen

Met oude bankstellen,
kasten en tafels die je niet
meer mooi vindt, kun je
anderen vaak nog een
plezier doen. Daarom zijn
er in veel gemeenten
kringloopwinkels waar je
de spullen kunt inleveren.
Bij jou in de buurt zit er ook
een. Je vindt het adres op de
website van je gemeente.

Heb je je boeken nu al
twee keer gelezen? Ben je
uitgekeken op die poster van
die knappe filmster? Gooi
ze dan niet weg, maar doe
ze cadeau aan een vriend
of vriendin! Ruilen kan
natuurlijk ook. Weggooien
is zonde. Elkaars spullen
lenen, delen of ruilen is
veel leuker!

Organiseer een ruilbeurs
met je klas of misschien zelfs
met je hele school. Je juf of
meester wil vast wel helpen.
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Groente-, fruit- en tuinafval
Wat doe jij met het klokhuis van je appel? En met bloemen die zijn uitgebloeid? Juist, die gooi je
in de GFT-bak. GFT staat voor groente-, fruit- en tuin. In de GFT-bak mag je afval van groenten
en fruit doen. Ook planten, onkruid en gras uit de tuin mag in de container.
En wist je dat ook koffiefilters en theezakjes in die bak horen? GFT-afval
wordt apart opgehaald en omgezet in compost, een soort mest. Compost
is goed voor de tuin. De grond wordt er beter van en planten gaan
er goed door groeien. Ook op sportvelden en in de landbouw
wordt compost gebruikt. Vroeger haalde de schillenman de
aardappel- en fruitschillen op met zijn paard en wagen.
Tegenwoordig gebruiken we een speciale vuilniswagen.
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

compost

zelf compost maken

scheiden voor groene energie

Van 10 kilo GFT blijft 3 tot 4
kilo compost over.

Zoek een geschikte plek in
de tuin en maak je eigen
composthoop. Gooi er elke
dag je groente-, fruit-,
en tuinafval neer. Binnen
no time heb je je eigen
compost.

Houd je groente-, fruit-,
en tuinafval zoveel mogelijk
apart van restafval.
GFT wordt namelijk ook
verwerkt tot biogas. Biogas
is ‘groene’ energie. Als we
met zijn allen meer ‘groene’
energie gebruiken, zijn
minder aardgas en andere
fossiele brandstoffen nodig.
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Papier
Papier en karton kunnen prima gerecycled worden.
Er wordt dan nieuw papier van gemaakt. Van een krant kun
je bijvoorbeeld acht keer een nieuwe krant maken.
Dus verzamel alle reclamefolders, tijdschriften en kartonnen
verpakkingen. Dit oud papier wordt vaak opgehaald door verenigingen.
Daar krijgen ze geld voor. Zij brengen het papier naar de papierfabriek.
Daar wordt het papier gewassen, zodat de inkt eraf gaat.
Als het weer droog is, maken speciale machines ‘draden’ die daarna
worden samengeperst tot grote rollen papier. Daarvan kunnen nieuwe
kranten, tijdschriften en boeken worden gemaakt. Het apart inzamelen
van papier is dus erg nuttig. Want dan hoeven er minder bomen te
worden gekapt om nieuw papier te maken. Dat scheelt miljarden kilo’s
hout! Ook is er minder stroom nodig om nieuw papier te maken.
Dubbel zoveel winst dus!
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

niet(je) erg!

papier hier

even opletten

Zitten er nietjes of
paperclips in papier?
Geen probleem.
Deze mogen gewoon bij het
oud papier. In de papierfabriek worden ze eruit
gehaald.

Waarschijnlijk zamelt
jouw school ook papier in.
Hebben jullie al een bak
voor oud papier in je klas?
En zo niet, vraag er een aan
je juf of meester. Want
zo wordt het veel
gemakkelijker om papier
apart weg te gooien.

Papier en karton scheiden
is heel goed. Maar let
wel even goed op wát
je weggooit. Vies, vet
of vochtig papier, zoals
pizza- en taartdozen, kan
niet worden gerecycled.
Dat mag daarom niet bij het
oud papier.
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Glas
Groenten, drinken, medicijnen, heel veel producten zitten in glas. Glas kan steeds weer
opnieuw worden gebruikt. Er worden nieuwe flessen of potten van gemaakt.
Lever statiegeldflessen dus in bij de supermarkt en gooi glazen potten in de glasbak!
Heb je al eens een fles of pot in de glasbak gegooid? Dan hoor je het glas kapot vallen.
Dat maakt een hoop kabaal! Er zijn tegenwoordig steeds meer ondergrondse glasbakken.
Het fijne daarvan is dat deze bakken groter zijn en er minder afval op straat belandt.
Ook hebben mensen in de buurt minder last van het geluid. Let goed op als je glas
inzamelt, want de meeste glasbakken sorteren op kleur: wit en gekleurd glas.
Porselein en aardewerk hoort trouwens niet in de glasbak. Dat geldt ook voor
gebroken ruiten. Dit noemen we vlakglas. Vlakglas kun je kwijt in een speciale
container op het milieupark.
Het verzamelde glas gaat naar een glasrecyclingfabriek. Daar wordt het eerst
schoongemaakt. Daarna worden metalen en plastic doppen eruit gehaald.
Het glas dat overblijft, wordt omgesmolten tot bijvoorbeeld nieuwe flessen
en potten. Hier zijn helemaal geen andere grondstoffen voor nodig. Zamel
glazen potten en lege flessen dus in. Er zijn minder grondstoffen nodig,
het bespaart energie en voorkomt een enorme berg afval!
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

weetjes over glas

knutselen met glas

quiz

Wit en gekleurd glas wordt
apart ingezameld. Als er
namelijk groen of bruin glas
tussen het witte zit, kan er
geen nieuw wit glas van
worden gemaakt.

Op zoek naar een origineel
cadeautje voor een
verjaardag? Maak een leuk
lampje! Neem een glazen
pot, bijvoorbeeld van
groente, en plak er aan de
buitenkant gekleurd
vloeipapier op. Zet er een
theelichtje in. Gezellig hè?

Verdeel je klasgenoten in
groepjes en test hoeveel
iedereen weet over glas.
Stel vragen als: noem zoveel
mogelijk dingen die in glas
zijn verpakt, noem spullen
die niet in de glasbak
mogen, wat gebeurt met
glas dat wordt ingezameld?
Succes!

Glas kan helemaal opnieuw
worden gebruikt. Er komen
geen andere grondstoffen
aan te pas. Inzamelen dus!
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Blik
Wat hebben groente, frisdrank, fruit, kattenvoer en verf gemeen? Het zit allemaal in blik. Blikjes
zijn er in allerlei vormen en maten. De meeste worden van staal gemaakt. Staal kan heel makkelijk
met een grote magneet uit het vuilnis worden gehaald. Dat gebeurt in de afvalinstallatie. Daarom
mogen blikjes gewoon in de prullenbak. Ze hoeven niet gescheiden te worden ingezameld. Een klein deel van de blikjes is gemaakt van aluminium. Aluminium
is niet magnetisch. Toch kunnen de installaties die blikjes er ook uitvissen.
Van blikjes die je in de prullenbak gooit, worden weer nieuwe
blikjes gemaakt. Of je ziet ze terug als
gereedschap of een trein!
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

blik wordt… blik

blikgooien

verfblik in de prullenbak

Meer dan 90% van het
blik wordt tegenwoordig
gerecycled.

Vraag je klasgenoten om
lege blikjes mee te nemen en
maak van een paar sokken
een bal. Gooien maar!

Heb je de muur een nieuw
kleurtje gegeven? Dan mag
je de lege verfblikken en
spuitbussen gewoon in de
prullenbak doen. Zit er nog
verf in? Lever ze dan in bij
het klein chemisch afval.
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Plastic verpakkingen
Boterhamvlees, kaas, boter, frisdrank, shampoo, het zit allemaal in plastic. Waar je ook kijkt,
eigenlijk zie je overal plastic verpakkingen. Dit plastic zorgt voor een flinke berg afval. Daarom
wordt het sinds een paar jaar apart ingezameld. Dit gebeurt meestal via de containers in de wijkparkjes of via Plastic Heroes, dat zijn gerecyclede plastic zakken die je gratis aan de weg kunt zetten. Al het ingezamelde plastic wordt helemaal fijn gemalen. Er blijven korrels over die we
granulaten noemen. Hiervan worden weer nieuwe plastic spullen gemaakt. Dat zijn niet alleen
spullen als speelgoed en flessen. Ook de bumpers van auto’s, tennisballen en fleecetruien worden
van gerecycled plastic gemaakt!
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

een tweede leven

energie sparen

even checken

Plastic inzamelen heeft zin!
Van maar liefst 80% van
de ingezamelde plastic
verpakkingen kunnen
nieuwe spullen worden
gemaakt.

Door plastic te recyclen,
sparen we veel energie.
Een voorbeeld: als je 1
plastic flesje recyclet, kan
een lamp van 60W maar
liefst 6 uur branden. Plastic
recyclen is dus écht een
goed idee!

Alléén plastic verpakkingsmateriaal mag in de speciale
containers of in de plastic
afvalzak. Speelgoed, afwasborstels of kommetjes zijn
gemaakt van een ander soort
kunststof. Deze spullen kun
je naar het milieupark
brengen. Even checken
dus wat bij het plastic afval
thuishoort.
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Batterijen
Heel veel apparaten gebruiken batterijen. Misschien wel
meer dan je denkt. In fototoestellen, digitale weegschalen,
afstandbedieningen, speelgoed en spelcomputers zitten
bijvoorbeeld batterijen. Als die leeg zijn, worden ze
weggegooid. Maar batterijen mogen niet in de prullenbak.
Er zit namelijk chemisch materiaal in dat giftig is.
Batterijen horen bij het chemisch afval. Ook bij jou thuis staat een
chemobox, waar je dit afval in kunt verzamelen. Soms komt de
chemokar langs, waar je de chemobox kunt leegmaken. Je kunt
batterijen ook inleveren op het milieupark of bij supermarkten.
En misschien staat op jouw school ook wel zo’n speciale bak.
In een sorteerfabriek worden de lege batterijen met de hand op soort gesorteerd. Daarna gaan ze
naar verschillende recyclingbedrijven. Via een chemisch proces worden er metalen uit gehaald.
Dat zijn staal, nikkel, mangaan en zilver. Ongeveer tweederde van deze metalen wordt
gebruikt voor nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan sieraden, auto’s én nieuwe batterijen.
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slim idee

Doen

lever ze in!

kies voor oplaadbare

tellen maar

Gooi lege batterijen niet
weg, maar lever ze in bij de
chemokar of op het milieupark. Van het metaal dat in
batterijen zit worden
bijvoorbeeld zinken daken
gemaakt.

Er bestaan ook batterijen
die je kunt opladen als ze
leeg zijn. Je hoeft minder
batterijen te kopen en er
hoeven er minder te worden
gemaakt. En dat is natuurlijk
veel beter voor het milieu.

Je gebruikt vaak meer
batterijen dan je denkt.
Ga in huis op zoek naar alle
apparaten die op batterijen
werken. Tellen maar!

Oplossing puzzel:
Doe afval in de juiste bak

Wist je Dat?
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Textiel
Kleren, handdoeken en lakens kunnen heel goed opnieuw worden gebruikt.
Lever textiel dat je niet meer nodig hebt daarom in bij een inzamelactie voor een goed
doel. Of breng het naar een textielcontainer.
Het opgehaalde textiel gaat naar een
fabriek. Hier worden de goede en
versleten spullen van elkaar gescheiden. Bruikbare kleding en dekens gaan
bijvoorbeeld naar een
kringloopwinkel of een arm land.
De rest wordt kapot en kleingemaakt
totdat er stoffen vlokken overblijven.
Nadat deze zijn gewassen en
gedroogd, worden er nieuwe spullen
van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan
knuffels, matrassen en vaatdoekjes.
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

weetjes over textiel

duurzame kleding

help een ander

Textiel met verf erop kan niet
meer worden hergebruikt.
Gooi dit in de prullenbak bij
het restafval.
Ook kapot textiel kun je
recyclen. Breng oude
handdoeken, kleren en
dekens daarom naar een
textielcontainer.
Als textiel wordt gerecycled,
wordt er heel veel CO2
bespaard. Dit gas is heel
slecht voor het milieu. Door
1 kilo textiel te recyclen,
komt er 3,4 kilo minder
CO2 in de lucht. Dat staat
gelijk aan de uitlaatgassen
die een auto uitstoot als hij
18 kilometer rijdt.

Textiel wordt gemaakt van
katoen en dat komt van de
katoenplant. Eigenlijk is je
nieuwe broek dus gewoon
een natuurlijk product.
Toch is de productie van
‘gewoon’ textiel erg
belastend voor het milieu.
In steeds meer winkels kun
je tegenwoordig duurzame
kleding kopen. Dat is
gemaakt van biologisch
katoen. Net zo hip en beter
voor het milieu!

Textiel dat nog te dragen is,
wordt gesorteerd op
dames-, heren- en kinderkleding. Veel daarvan gaat
naar Oost-Europa of Afrika.
Soms wordt ingezameld
textiel verkocht.
De opbrengst daarvan is ook
voor mensen in arme landen
of rampgebieden. Lever
textiel dus in. Je kunt er een
ander mee helpen!
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Elektrische apparaten
In huis gebruiken we veel apparaten die op stroom werken. Een koelkast, wasmachine, televisie,
vaatwasser en een koffiezetapparaat. Je moeder gebruikt vast een strijkijzer en je vader heeft misschien een boormachine en scheerapparaat. Of wat dacht je van je wekkerradio of de spelcomputer? Ook dat zijn allemaal elektrische apparaten. Soms heb je die spullen niet meer nodig of gaan
ze kapot. Meestal gooien we het dan weg. Dat is jammer! Ze zijn namelijk gemaakt van materialen die je opnieuw kunt gebruiken.
Oude en gebruikte elektrische apparaten kun je dus het beste weer inleveren. Dat kan bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel of de gemeente. Je ouders
kunnen ook een afspraak maken met de ophaaldienst. Of ga je naar de
winkel om een nieuwe cd-speler te kopen? Dan kun je de oude daar
achterlaten. Dat kost helemaal niks!
De apparaten worden uit elkaar gehaald en de onderdelen worden
gescheiden. Deze kunnen opnieuw worden gebruikt. Grote apparaten,
zoals wasmachines en drogers krijgen een aparte behandeling. Ze worden vermalen
tot kleine stukjes. In een koelkast zitten veel gevaarlijke stoffen. Deze wordt daarom zorgvuldig
uit elkaar gehaald. Dat is het beste voor het milieu.
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

over elektrische apparaten

ruilen en inzamelen

help het milieu

Werkt een apparaat nog
goed, maar gebruik je het
niet meer? Verkoop het op
de rommelmarkt of ruil het
met je vriendje voor iets dat
jij graag wil hebben.
Recyclen kan natuurlijk ook.
Meer dan 1.100 basisscholen
hebben samen al zo’n
200.000 kilo klein elektronisch afval opgehaald. Doet
jouw school ook mee?

Als oude apparaten goed
worden gerecycled, kan 70
tot 80% daarvan worden
gebruikt om nieuwe spullen
van te maken. Daardoor zijn
er geen nieuwe grondstoffen nodig. En dat is goed,
want grondstoffen raken
steeds verder op.

51 kleine apparaten en 9
spaarlampen. Dat heeft een
gezin met twee kinderen
gemiddeld in huis.
Als je een klein elektrisch
apparaat apart inlevert,
wordt 75% daarvan
gerecycled.
In mobiele telefoons zit
goud. Lever je oude
mobieltje daarom
apart in.
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Zwerfafval
Als je goed om je heen kijkt, zie je overal afval liggen. Of je nu over straat fietst,
door het bos wandelt of in de speeltuin speelt, overal vind je zakjes, flesjes,
snoeppapiertjes, kauwgum en frietbakjes. Dit afval noemen we zwerfafval.
Het lijkt heel logisch om afval in de prullenbak te doen. Maar soms vinden mensen
het makkelijker om iets op straat te gooien. Dat is heel slecht voor het milieu. Het kan jaren
duren voordat het afval is verdwenen. Zorg er dus voor dat Nederland schoon blijft!
In de zeeën en oceanen drijft heel veel plastic. Dit is ook zwerfafval. Al dat plastic in het water
noemen we de plastic soep. De ingrediënten van deze soep zijn: plastic flessen (13%), plastic
zakken (9% ) en een mix van speelgoed, vislijnen en landbouwplastic. Vogels en vissen gaan
dood als ze het plastic opeten. Of ze worden ziek, doordat hun hormonen van slag raken door
de chemicaliën uit het plastic. Het is niet duidelijk of mensen chemicaliën binnen krijgen als
ze vis eten. Dit moet nog verder worden onderzocht.
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

zwerfafval blijft lang liggen

maak Nederland schoner

opgeruimd staat netjes

Klokhuis van een appel
14 dagen
Schil van een banaan
of sinaasappel
1 tot 3 jaar
Frisdrankblikje
het aluminium deksel vergaat
nooit. De rest van het blikje
is gemaakt van staal en doet
er 50 jaar over voordat het
uit elkaar valt
Frisdrankfles
in de schaduw 10 jaar
en in de zon 5 jaar
Kauwgum
20 tot 25 jaar
Sigarettenpeuk
2 jaar

Verzamel je klasgenoten,
neem vuilniszakken en
handschoenen mee, en
ga samen op zoek naar
zwerfafval. Misschien ruim
je wel meer op dan je denkt!

Misschien gooi je zelf ook
wel eens afval op straat of
in de struiken. Dat mag
natuurlijk niet. Je kunt er
zelfs een boete voor krijgen.
Je kunt je rotzooi dus maar
beter opruimen.
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Cradle to Cradle
Veel afval wordt gerecycled. Dit heeft een aantal voordelen: er ontstaat minder afval en het bespaart energie. Maar recyclen heeft
ook nadelen. In plastic flessen zitten bijvoorbeeld chemische
stoffen die er niet meer uit gehaald kunnen worden.
Je kunt er dus niet zomaar nieuwe flessen van maken,
maar wel andere producten. En ook van die producten
kunnen weer nieuwe spullen worden gemaakt. Maar
uiteindelijk kan van het plastic dat overblijft niks meer
worden gemaakt. Dit afval wordt verbrand. Zonde! Daarom
is er nu Cradle to Cradle (C2C). Bij producten die volgens de
C2C-gedachte zijn gemaakt, hebben de ontwerpers bij het maken al
nagedacht over hoe het product hergebruikt kan worden. Het idee is dat
alle gebruikte materialen oneindig vaak kunnen worden ingezet in een ander
product. Zonder dat er afval verbrand hoeft te worden. Dus niet ‘van wieg tot graf’
(de verbrandingsoven), maar ‘van wieg tot wieg’.
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Wist je Dat?

slim idee

Doen

sportschoen tot rubberen mat

inleveren die mobiel

zo word je rijk

Wat gebeurt er met de
rubberen zolen van oude
sportschoenen? Nike maakt
er rubberen matten van
voor voetbalveldjes en
speeltoestellen.

In mobieltjes zit het metaal
coltan. Dit is heel zeldzaam
en moeilijk te vinden.
Ook is het winnen van dit
metaal heel slecht voor het
milieu. Op een gegeven
moment is er geen coltan
meer over. Lever je oude
mobieltje daarom in bij een
inzamelpunt. Het wordt
dan uit elkaar gehaald,
zodat de coltan nog een
keer kan worden gebruikt.

Met je oude speelgoed
kun je heel veel mensen blij
maken. Geef je kleine
nichtje of neefje een knuffel
voor hun verjaardag.
En verkoop je spellen via
Marktplaats. Misschien
word je zo nog rijk!
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Zoek de zin
Weet jij nu alles over afval?
Vind dan deze woorden en
streep ze door. De letters die
overblijven, vormen samen
een zin. Oplossing gevonden? Controleer ‘m dan op
pagina 21.

30

APART
BATTERIJ
BLIK
COMPOST
CONTAINER
FLESSEN
GELD
GFT
GLASBAK
GROENTE
GRONDSTOF
HERGEBRUIK
INZAMELEN
KARTON
KRINGLOOP
MILIEU

MILIEUPARK
NATUUR
PAPIER
PLASTIC
POT
PRULLENBAK
RECYCLING
SCHEIDEN
STUK
TEXTIEL
TUIN
VERPAKKING
VUILNISWAGEN
ZAK
ZWERFAFVAL
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Colofon
Dit afvalboekje voor de basisschool is een uitgave van:
RD Maasland
De Giesel 17, 6081 PG Haelen
Postbus 4096, 6080 AB Haelen
telefoon
0475 59 46 32
e mail
info@rdmaasland.nl
website
www.rdmaasland.nl
RD Maasland wil inwoners en met name kinderen bewust
maken van hun afvalgedrag. Dit boekje maakt onderdeel uit
van een educatief programma voor de basisscholen. Hiermee
leggen we een basis voor duurzaam gedrag, nu en later.
teksten
RD Maasland en Facet&
vorm en druk hoenenenvandooren sint odilienberg
publicatie
januari 2014

