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Meer dan 420 scholen gaan morgen Zero afval-uitdaging aan  

Op één dag allemaal samen met een klein gebaar een wereld van verschil maken. Dat is 
de kracht van de campagne GoodPlanet Challenges. Op 22/11 vermijden duizenden 
leerlingen over heel België zoveel mogelijk verpakkingsafval. Tijdens de Europese Week 
van de Afvalvermindering willen ze zo een positief signaal geven en tonen dat mogelijk 
en haalbaar is om minder afval te produceren. 
 

Zero afval is overal  
Je kan de Zero afval-beweging niet meer wegdenken. Onderweg kom je afvalarme winkels tegen, 

online lees je hoe bloggers hun leven organiseren zonder afval, tijdens het weekend pik je een DIY-

workshop mee. Gereedschap nodig? Dan deel je dat toch gewoon met je buren. 

 

Sofie Cloots, project manager GoodPlanet Challenges: “Heel wat scholen geven het goede 

voorbeeld. Ze vragen hun leerlingen bijvoorbeeld om hun lunch, drank en tussendoortjes mee te 

nemen in herbruikbare verpakkingen. Basisschool ’t Lessenaartje in Affligem gaat op 22/11 nog 

een stap verder en biedt een collectief tussendoortje aan. Andere scholen voorzien bekers voor 

hun leerlingen in de klas of bedenken een actie om ook ouders te betrekken bij het thema.”  

  

Ook beleidsmakers zetten de noodzaak om afval te verminderen op de agenda. Op 24 oktober 

keurde het Europees Parlement met een ruime meerderheid een wetsontwerp goed dat de 

verkoop van wegwerpplastic (rietjes, bestek, wattenstaafjes…) vanaf 2021 verbiedt.  

Geëngageerde leerlingen en leerkrachten ontmoeten? 
 
Go! Basisschool Affligem 't Lessenaartje, Ternatsestraat 9, 1790 Affligem (Essene) 
Persmoment om 10 uur | Contact: Sofie Cloots – s.cloots@goodplanet.be – 0473 13 30 24 
 
Tijdens de speeltijd (10.10 uur) vullen alle leerlingen hun herbruikbaar doosje aan de afvalarme stand 
met zero afval tussendoortjes. Daarna vormen ze met alle koekendoosjes en drinkbussen het woord 
ZERO AFVAL op de speelplaats. We maken een mooie foto van deze boodschap en de leerlingen. 

Wat gebeurt er nog meer in de school? 

- Elke leerkracht voorziet een les of activiteit in de eigen klas. 
- De school schenkt op 22/11 aan alle 110 leerlingen een drinkbus met het schoollogo. 
- De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar sporen ook anderen aan om voor minder afval te gaan. 

Via een filmpje op de Facebookpagina van de school dagen ze iedereen uit om op 22/11 een 
lunchbox mee te nemen en daarvan een foto te posten.  

mailto:s.cloots@goodplanet.be
https://www.facebook.com/basisschool.tlessenaartje.7/videos/488466055006512/UzpfSTE5NTU3OTI1NjQ2NTcxNDQ6MjI1ODExMTc2NDQyNTIyMQ/
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GoodPlanet Challenges is een campagne van GoodPlanet Belgium. Jaarlijks nemen duizenden 

leerlingen deel aan de vijf uitdagingen voor een duurzame samenleving, verspreid over het 

schooljaar. De campagne laat zien dat we allemaal samen met dagelijkse en haalbare handelingen 

de impact op onze leefomgeving kunnen verminderen.  

www.goodplanetchallenges.be - www.facebook.com/GoodPlanetChallenges 

www.goodplanet.be 

 

De campagne GoodPlanet Challenges is een initiatief van GoodPlanet Belgium 
met de steun van Leefmilieu Brussel en de Vlaamse overheid. 
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