
WERELDMEERDAAGSE       traject: 8.1BM Grondstoffenproblematiek 

 
Duro’s: ja  Fiscaal attest: neen Film: neen Verkleden: neen 

 

WERELD IN TRANSITIE 
Trajectdoel: Om de volgend generaties ook kansen te geven om op onze aarde te leven, 
moeten we dringend zorgzamer gaan omspringen met alle grondstoffen door spaarzaam 
te zijn met energie, spullen te hergebruiken en te recycleren.   

Standdoel: Om de klimaatopwarming te stoppen moeten we dringend overstappen naar 
een duurzamere manier van leven. De burgerbeweging transitie roept mensen op om daar 
actief aan deel te nemen. 

(Doelen = info begeleider) 

STAP 1 : INFO TRANSITIE                 duur: 4 minuten 

 
TRANSITIE BETEKENT OVERGANG 
De transitiebeweging is een burgerbeweging die mensen verbindt door zich samen in te zetten 
voor duurzame veranderingen op gebied van vervoer, voedsel, energie, economie en het 
gebruik van grondstoffen. 

 
1.Klimaatsparende manier van leven 
 
 - Kijk hoe de natuur werkt en pas dit toe in je dagelijkse leven.  
            In de natuur werkt alles via kringlopen. Afval is ook weer een grondstof.  
 
            Kies maximaal voor grondstoffen zoals hout, bamboe, hennep, schelpen, … : 
  - ze zijn nagroeibaar  
  - ze kunnen gerecycleerd worden voor hergebruik 
  - ze worden na compostering terug opgenomen in de natuur 
 
 - De energie die je niet nodig hebt kan al niet vervuilen.  
  - Zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer 
  - Is de auto de enige oplossing, waarom dan geen deelauto 
  - Kies maximaal voor hernieuwbare energie die overvloedig beschikbaar is: zon, 
    wind, getijden, golven, zeestromingen, rivieren, … 
   
 - Beperk vleesverbruik.  
  - De productie van vlees vereist veel plantaardig voedsel en water en zorgt voor 
    een hoge uitstoot van broeikasgassen.  
  - Eet wat lokaal beschikbaar is. 
 



 - Een blijvende toename van de bevolkingsgroei en de welvaart zoals de voorbije 100 
    jaar, overstijgt de capaciteit van de aarde. 
 
2.Afstappen van grondstoffen die eindig zijn 
 
 - In het planten- en het dierenrijk worden alleen grondstoffen die aan de oppervlakte 
          aanwezig zijn gebruikt.  
 - Wij gebruiken veel grondstoffen uit mijnbouw: ze worden niet aangemaakt en kunnen 
            op geraken. 
 - Kies voor: BIOBASED  = grondstoffen op basis van natuurlijk materialen 
          CIRCULAIR = in een gesloten kringloop = geen verspilling 
   als oplossing voor het opgeraken van onze grondstoffen. 
 
3. Mensen terug voor zichzelf leren zorgen en opnieuw samen leren werken en leven. In 
    groep ben je sterker dan alleen en we kunnen veel van elkaar leren. 
 
 - zelf voedsel kweken of een samenwerking aan gaan met een lokale boer. 
 - zelf voor hernieuwbare energie zorgen = minder afhankelijk van vervuilende energie. 
 - samenkomsten organiseren om voorwerpen die stuk zijn te herstellen (repaircafé) 
 - gereedschappen delen 
 - carpooling of autodelen organiseren 
 - anderen gelukkig maken met dingen die we niet meer nodig hebben en die nog in goede  
   staat zijn. 
 - te zorgen voor mekaar in de buurt, met boodschappen of karweien, eventueel onder- 
            steunt met een lokale munt of een alternatief waarderingssysteem. (LETS)  
 
    
STAP 2: ELEKTRO OVER TRANSITIE               duur: 3 minuten 

 OPDRACHT : jongeren kiezen één van de thema’s (drie kleuren) en zoeken het 
                      passende invulwoord bij de opgegeven zinnen. 

KLIMAAT 

De transitie wil oplossingen geven aan het probleem van de versnelde….   klimaatverandering 

Donderdag is uitgeroepen tot ….           veggiedag  

Hernieuwbare energie is ….                 goedkoper 

De energie die je niet nodig hebt  ….                vervuilt niet  

Eet wat …. beschikbaar is            lokaal  

Neem in plaats van een bad een  ….           korte douche 

Gebruik …. energie              hernieuwbare  



 

GRONDSTOFFEN 

Gebruik …. grondstoffen             nagroeibare   

Grondstoffen uit mijnbouw worden niet …. en kunnen op geraken        aangemaakt  

In de natuur is afval ….             grondstof 

Door hergebruik vermijden we ….           verspilling  

Stro dat overblijft na de graanproductie kan perfect in de ….   

gebruikt worden              bouw 

Grondstoffen die geteeld worden slaan …. op         broeikasgassen 

 

MAATSCHAPPELIJK 

Samen kunnen we ….             meer 

Zorgen voor mekaar maakt de buurt ….          leuker 

In de LETS-ruilgroepen waarderen mensen elkaar door middel van een 

…. munt en niet met Euro’s.            alternatieve 

Samenwerken met een lokale boer maakt kleinschalige landbouw ….      leefbaar 

Kleinschalige landbouw biedt meer kansen voor de ….        biodiversiteit 

We kunnen anderen …. maken met dingen die we niet meer gebruiken 

en nog in goede staat verkeren.            gelukkig  

Autodelen wil meer inzetten op de beschikbaarheid van de wagen  

dan op het …. er van.             bezit 

 

 

Per juist antwoord: 20 Duro’s  

 

 

 

 



 

ACHTERGRONDINFORMATIE  

LETS (Local Exchange and Trading System) = alternatief betaalmiddel 

LETS is een eigentijdse manier van ruilen en samenwerken tussen mensen. Een LETS-groep is een 
plaatselijke ruilkring in gemeente of stad die gebruik maakt van eigen LETS-eenheden om de 
ruildiensten te waarderen. Er zijn dus geen euro’s voor nodig.  Een LETS-eenheid geeft aan hoeveel 
tijd er in een ruildienst wordt geïnvesteerd: de LETS-groep spreekt af hoeveel LETS-eenheden 
overeenkomen met één uur. Een ruildienst is occasionele hulp en/of uitwisseling van kennis, 
vaardigheden en ervaring tussen LETS-leden. (vb. persoon A strijkt 1,5 uur voor persoon B en krijgt 
daarvoor 15 lets, die kan zij inzetten om bvb. haar dakgoot te laten schilderen door persoon C)  
Ook spullen kunnen verletst worden.  

Meer info op www.letsvlaanderen.be  

REPAIRCAFÉ : 

In een repaircafé kan je met je kapotte spullen terecht waar je ze in een gezellige omgeving en onder 
deskundige begeleiding kan laten herstellen. De herstellingen gebeuren door vrijwilligers en zijn 
gratis. Minder afval, minder kost en bovendien gezellig sociaal. 

Meer info op www.repaircafe.org 

 
Nuttige info: www.transitie.be    www.permacultuur.net 
   www.permacultuurnederland.org  www.velt.be 
   www.voedselbos.be    

http://www.letsvlaanderen.be/
http://www.repaircafe.org/
http://www.transitie.be/
http://www.permacultuur.net/
http://www.permacultuurnederland.org/
http://www.velt.be/
http://www.voedselbos.be/

