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Doe de
klimaatbingo van
Krimpen aan den
IJssel en maak
kans op een prijs

Klimaatbingo

Maak een foto van jouw
favoriete stukje natuur in
Krimpen aan den IJssel

Maak een foto van iets dat
een tweede leven heeft
gekregen

Maak een foto van een plek
waar met zon of wind elektriciteit wordt opgewekt

Maak een foto van jouw
warmste trui

Maak een foto van een tuin
met weinig tegels en veel
planten

Maak een foto van
zwerfafval

Maak een foto van hoe
jouw gezin energie
bespaart

Maak een foto van een vervoersmiddel die de lucht
niet vervuild
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Maak een foto van
afvalscheiding bij jou thuis
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Ben je 12 jaar of jonger? Doe dan mee aan de klimaatbingo. Stuur
je genummerde foto’s voor 4 november naar team Duurzaam Wonen en Werken via het e-mailadres duurzaamwonenenwerken@
krimpenaandenijssel.nl. Vergeet niet in de e-mail ook je naam,
telefoonnummer en leeftijd te zetten. #Krimpenschoon

Uitleg onderwerpen klimaatbingo
Alle dieren en planten op aarde vormen samen de natuur. We hebben alle soorten nodig: om te eten,
om te ademen, om van te genieten, om te kunnen leven. Zo zijn bomen belangrijk voor zuurstof en
houden vissen en waterplanten ons water schoon en helder. Het is goed om de natuur een handje te
helpen. Hang bijvoorbeeld een nestkastje voor vogels of vleermuizen op of vervang tegels door gras
of planten, plaats een insectenhotel of plant een boom.
In je leven koop je een heleboel spullen: van kleding tot speelgoed tot meubels. Door het
hergebruiken van spullen wordt iets niet gelijk weggegooid, maar krijgt het een nieuw leven. Kijk
maar eens in een tweedehands- of kringloopwinkel. De spullen die hier te koop zijn, worden nog een
keer gebruikt door iemand anders. Soms met wat aanpassingen, zoals een likje verf, kun je de
levensduur van een product langer maken. Zo ontstaat er minder afval.
Op steeds meer daken liggen zonnepanelen. Zonnepanelen vangen het licht en de warmte van de
zon op en zetten dit om in energie. Met deze energie kun je bijvoorbeeld je huis verlichten of je
telefoon opladen. De zonnepanelen liggen niet alleen op huizen, maar ook op andere gebouwen
zoals winkels en scholen.
We willen het graag lekker warm hebben in huis. Het is dan slimmer om een warme trui aan te doen
en de verwarming wat lager te laten staan. Als we de verwarming maar 1 graad lager zetten besparen
we al 6 % energie. Dus trek een warme trui aan! Ieder jaar is het op 5 februari Warmetruiendag.
Kijk eens op de website www.warmetruiendag.nl.
Het klimaat verandert. Op sommige dagen regent het heel hard en op andere dagen is het zo warm
dat het lijkt alsof je op een tropisch eiland zit. Deze extreme omstandigheden gaan we in de toekomst
vaker zien. Gelukkig kun je je tuin beschermen tegen regen en hitte. Je kunt bijvoorbeeld een
regenton plaatsen en tegels vervangen door planten en gras. Met meer groen in je tuin blijft het een
stuk koeler tijdens heel warme dagen. En het water uit de regenton kun je gebruiken om de plantjes
water te geven als het een tijdje niet regent.
Je hebt vast wel eens een blikje of waterflesje op straat, in het bos of het park zien liggen. Dat noemen
we zwerfafval. In Nederland komt ieder jaar ongeveer 1,5 % van het huishoudelijke restafval (totaal is
dat 50 miljoen kilo) op straat terecht. Dat is dus 750.000 kilo zwerfafval! Zwerfafval trekt ongedierte
zoals muizen en ratten aan en het is slecht voor de natuur. Het kan de bodem vervuilen en dieren eten
het op of raken er in verstrikt. Toch gooit bijna 1 op de 4 de mensen zelf ook wel eens wat op straat.
Lever jij je lege flesje in voor statiegeld?
Als mensen iets niet meer willen, noemen ze het afval en gooien ze het weg. Maar veel afval kun je
verzamelen en er dan iets nieuws van maken. Bijvoorbeeld van oude kranten weer nieuw papier
maken. Dit noemen we recyclen. Veel afval in jouw gezin is gemaakt van recyclebaar materiaal, zoals
papier, plastic, glas, metaal en groente-, fruit en tuinafval. Als je thuis je afval in aparte bakken
verzamelt, kan het beter worden gerecycled.
Veel mensen besparen energie, omdat ze een steentje willen bijdragen aan een beter milieu.
Ze gebruiken bijvoorbeeld ledlampen of tochtstrips bij deuren en ramen. Hierdoor blijft het lekker
warm in huis. Bij het maken van energie komen stoffen vrij, die slecht kunnen zijn voor het milieu.
Denk bijvoorbeeld aan steenkoolcentrales. Er komt dan CO2 (koolstofdioxide) in de lucht en dat
zorgt voor het opwarmen van de aarde. Hoe minder energie we gebruiken, hoe beter.
Energie besparen zorgt ook voor een lagere energierekening voor je ouders.
Auto’s en veel andere voertuigen stoten gassen uit die slecht zijn voor het milieu. Gelukkig zijn er
steeds meer voertuigen die geen gassen uitstoten. Denk aan auto’s en scooters die je op kunt laden
met elektriciteit.

We kiezen 3 winnaars. Wat kun je winnen?
1e plaats: een e-waste workshop bij kunstenares Nora van
Krimpen voor jou en 4 vriendjes/vriendinnetjes. Jullie gaan te
gekke dingen maken van oude elektrische apparaten.
2e en 3e plaats: een Intertoys-kadobon

