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1. Afval … afval en nog eens afval

‘Jongens en meiden van groep 5. Kijk wat ik hier heb?’

Juf Juul steekt een leeg bierblikje omhoog. Ingedeukt. 

En ook een gele plastic zak. In flarden.

‘Dit ligt zomaar aan de kant van de weg. Er ligt nog veel 

meer rommel in de berm en tussen de struiken. En dat 

in ons mooie dorp! Afval … afval en nog eens afval! Dat 

is toch niet normaal? Stel je voor dat het waait … Wat 

gebeurt er dan?’ De juf wappert met het plastic in de 

lucht.

‘Dan waait het afval weg, simpel!’ Jorn wuift overdreven 

van links naar rechts.

‘Was het dan maar echt helemaal weg’, zegt juf Juul met 

een zucht. ‘Maar dat is niet zo. Het waait naar een ande-

re plek. In de wei of de sloot.’

De juf maakt een paar sprongen met het plastic door de 

lucht. 

Mats proest achter zijn hand. Het ziet er zo raar uit. De 

knot op haar hoofd wiebelt heen en weer. 

Dan doet juf Juul net of het plastic op de grond terecht-

komt.

‘In de wei grazen schapen of andere dieren’, gaat ze ver-

der. ‘En in de sloot zwemmen vissen. Weet je wat er dan 

gebeurt? Die dieren eten van het plastic. En dan gaan ze 

… dood.’ Het laatste woord zegt juf Juul zacht.
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‘Zielig!’ roept Sil door de klas. 

‘Daarom mogen er geen plastic rietjes meer verkocht 

worden’, zegt Marin. ‘Die eten de dieren ook op. Dan zit 

hun buik zo vol met plastic.’

‘Ja, nu kun je alleen nog maar rietjes van karton kopen. 

Niks aan! Het voelt zo raar tussen je lippen.’ Lotte trekt 

een vies gezicht.

‘Maar wie maakt die rommel dan?’ vraagt Jorn. ‘Ik gooi 

nooit afval op straat.’

‘Ik ook niet. Ik doe het altijd netjes in de prullenbak’, zegt 

Sophie met haar kin in de lucht.

‘Wie die rommel op straat gooit, weet ik niet.’ De juf 

haalt haar schouders op.



13

‘Mensen doen dat. Dat heb ik zelf een keer gezien!’ knikt 

Mats.

‘Ja, hè hè, dat snap ik ook wel’, zegt Sophie. ‘Dieren 

gooien geen rommel op straat. Of drinkt jullie hond 

soms blikjes bier? En als het op is, gooit hij het blikje 

op straat. Dan is jouw hond … een rommelkont’, rijmt 

Sophie. Ze lacht er hard bij.

Mats steekt zijn tong naar haar uit. Die onzin van Sophie 

altijd, daar moet hij niets van hebben. 


