Eigenwijs
jongerenthema’s

MAART 2018 | JAARGANG 8 | 2

voor ouders

‘Keuzes werken door in de
opvoeding’
Drie generaties over duurzaam leven

Genieten van genoeg
Ook de schepping wordt
vernieuwd

Thema

Zorg voor de
schepping

Vooraf
Iedereen kent weleens zo’n moment: je hebt ergens
al je energie in gestoken en het resultaat stemt je
tevreden. Dat kan om alledaagse dingen gaan: de tuin
die er weer piekfijn bij ligt, een klus die je tot een goed
einde hebt gebracht, een taart die prachtig uit de oven
komt. Ook je kinderen hebben zulke momenten: het
legobouwwerk dat af is, een tekening, speciaal voor
opa of oma, een goed cijfer voor een repetitie...
Al deze kleine succeservaringen verdwijnen in het niet
bij de woorden uit Genesis 1 vers 31: En God zag al wat
Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Hoe goed dat
was, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken.
Het was van een volmaaktheid die nu alleen nog in
de hemel wordt gevonden. Inmiddels weten we wat
de gevolgen zijn van de zonde die alles verstoorde.
De bijbelstudie op pagina 4 over Romeinen 8 gaat
daar dieper op in. Ondanks die zonde blijft het onze
opdracht om rentmeester over de aarde te zijn. Je daar
bewust van zijn, is een eerste stap. Ben je bereid om

4 Ook de schepping
wordt vernieuwd
Bijbelstudie
Laurens Kroon

het prachtige scheppingswerk van God te bewaren
zo goed als je kunt? Juist voor een christen doet het
ertoe hoe je leeft en hoe je die verantwoordelijkheid
overdraagt op je kinderen. In dit nummer vind je
daarover praktische informatie en ervaringen van
andere ouders.
Wij zijn rentmeesters, maar we zijn niet in staat de
aarde weer volmaakt te maken. Er komt een moment
dat God Zelf alle dingen nieuw maakt. Dat perspectief
vind je ook terug in de bijbelstudie. Dat maakt ook dat
duurzaam leven voor een christen geen trend is waar
je aan meedoet, maar een opdracht die God je geeft.
In de verwachting dat Hij eenmaal een hemel en een
aarde maakt die niet meer door de zonde verwoest
wordt. Dan krijgt de Schepper voor altijd de eer die
Hem toekomt.
Gertrude de Regt, eindredacteur
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Drijfveren en drempels
voor duurzaam leven
Een heel nummer van EigenWijs over ‘Zorg voor
de schepping’ en wat onze verantwoordelijkheid
is. Als redactie hebben we allerlei mensen
gesproken. Maar hoe staan we er eigenlijk zelf
in? Wat zijn onze drijfveren en valkuilen?

Bij het bezig zijn voor dit
nummer raakten mij de
woorden van Psalm 8: ‘O HEERE,
onze Heere, hoe heerlijk is Uw
Naam op de ganse aarde! Gij
Die Uw majesteit gesteld hebt
boven de hemelen’. Dat maakt
mij beschaamd in mijn omgaan
met de aarde. Concreet vind ik
het lastig om de kleine stapjes
vol te houden op weg naar bewuster omgaan met de
aarde.
Jolanda Biemond-Van Bergeijk
Een energiezuinig huis. Dat
is misschien wel de grootste
bijdrage vanuit ons gezin aan
‘groen’ leven. Al zou er nog best
wat te winnen, bijvoorbeeld door
de aanschaf van zonnepanelen.
Vooralsnog hikken we nog aan
tegen de investeringskosten.
Lastig punt blijft het woonwerkverkeer. Openbaar vervoer is in ons geval geen
alternatief. Om te fietsen is de afstand te groot. En
verhuizen? Dat kan misschien helpen. Hmm… Nu ik er
over nadenk: voor het milieu zou het beter zijn. Maar
ik moet er nog eens over nadenken of ik er dat voor
over heb.
Albert-Jan Regterschot
Pas zag ik beelden van het leven in de oceanen.
Onvoorstelbaar, hoe groots en onmetelijk de
schepping is. Al ben je nog zo’n natuurliefhebber,
het grootste deel ervan onttrekt zich aan je blikveld.
Die prachtige natuur wordt ook door mijn gedrag

verwoest. Ondanks pogingen
om afval te verminderen,
zoveel mogelijk de fiets te
pakken, lokale producten te
eten en zuinig te zijn met
(groene) energie, weet ik dat
het niet genoeg is. Als de
hele wereld mijn levensstijl zou hebben, waren er 2,2
aardbollen nodig, zo bleek uit de voetafdruktest die ik
deed. Er kan dus nog meer gebeuren!
Gertrude de Regt
De aarde goed achterlaten voor
volgende generaties is wat mij betreft
een goede vertaling van de aarde
bewaren. Dat motiveert mij voor
het maken van groene keuzes. Zo
eten we minimaal drie keer per week
vegetarisch en hebben we een groente
abonnement bij een boer in de regio,
zodat onze groenten weinig kilometers
maken. Ik zou een goede slag kunnen maken door
het verminderen van het gebruik van plastic. Maar,
hoewel ik er niet trots op ben, verkies ik in dit geval
vaak gemak en tijdswinst boven het milieu.
Petra Jacobse-Weststrate
Hoe groen ben ik? Het
antwoord op die vraag
is afhankelijk van wie ‘m
beantwoordt. Vul ik een
checklist in, dan valt de
uitkomst me vaak tegen.
Moeten onze thuiswonende
kinderen de vraag
beantwoorden, dan ben ik zo
groen als gras. ‘GroenLinks’
zelfs. Kort douchen, afval scheiden, ook als het regent
de fiets pakken, de verwarming laag, weinig vlees
en alleen vlees van de boer uit de buurt… Gewoon
de alledaagse dingen die uiteindelijk weinig moeite
kosten. En ik kan me eindeloos verwonderen over
Gods grootheid in de schepping.
Mettie de Braal-Prins
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schepping

B I J B E L S T U DI E

Ook de

WORDT VERNIEUWD

In de Groningse gierkelders zijn scheuren ontstaan,
waardoor schadelijke stoffen weglekken die het
grondwater vervuilen. De scheuren worden veroorzaakt
door de aardbevingen, die een gevolg zijn van
gaswinning in de regio. Een voorbeeld dicht bij huis van
de schepping die zucht, als een vrouw in barensnood.

P

aulus schrijft daarover in Romeinen 8 vers
18-22. Daar verbindt hij het verlangen van de
schepping naar de verlossing met de hoop van
Gods kinderen op de heerlijkheid die in de toekomst
zal worden geopenbaard. Die is in de verste verte niet
te vergelijken met het lijden in deze wereld (vers 18).
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Dat lijden van deze tegenwoordige tijd hangt nauw
samen met de tijd waarin we nu leven. Deze tijd
wordt getypeerd door de heerschappij van de zonde
(zie ook Rom. 1: 24-32). Door de zonde is de dood in
de wereld gekomen. Door de zondeval is niet alleen
de mensheid onderworpen aan de dood, maar ook

Gods goede schepping. Daar lijden Gods kinderen
onder. Zoals Lot in Sodom zijn rechtvaardige ziel
kwelde, zo kwelt de gelovige zijn ziel als hij om zich
heen de verwoestende werking van de zonde ziet,
ook in de natuur. Verschrikkelijke milieuvervuiling,
zoals de plastic soep in de oceanen. Onvoorstelbare
ontbossing, omdat mensen de bomen en de
grond nodig hebben voor de groeiende welvaart.
Misstanden in de intensieve voedselproductie, om
maar te kunnen blijven voldoen aan onze vraag naar
goedkoop voedsel. Zich terugtrekkende gletsjers
door de opwarming van de aarde. We hoeven geen
lid van Greenpeace te zijn om het hiermee moeilijk te
hebben.

Onderworpen aan misbruik

Maar niet alleen de mens lijdt, de hele schepping lijdt
aan de gevolgen van de zonde. Adam en Eva hebben
de door God goed geschapen wereld meegesleept
in hun val. De mens gaat nu niet alleen onmatig en
verkeerd om met de natuur, maar ook de schepping
zelf is aangetast door de dood. Die is aan de ijdelheid,
aan de zinloosheid onderworpen (vers 20). Hierin
horen we de echo van het bijbelboek Prediker. De
schepping zelf zit vol leven. Maar de dood maakt alles
tevergeefs, zinloos. De schepping ondergaat dat niet
vrijwillig, maar wordt daaraan onderworpen door de
zonde van de mens (Kanttekening 59 bij Romeinen 8:
20).
Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht
en tezamen als in barensnood is tot nu toe, zegt Paulus
bij wijze van conclusie in vers 22. Het ‘samen’ wordt
benadrukt. De diverse onderdelen van heel de
schepping doorstaan ‘gezamenlijk’ het zuchten en de
weeën. Dat klinkt heel sterk. Net als een zwangere
vrouw, die de weeën noodgedwongen moet
doorstaan, kreunend en zuchtend. Alles stemt samen
in het gevoel dat de wereld niet is zoals ze moet zijn.
Het is geen tevreden schepping. De pijn hierover
klinkt door in de hele schepping.

Reikhalzend uitzien

Maar zoals een moeder door de weeën heen een
kindje ter wereld brengt en daarna niet meer aan
de pijn denkt, zo ziet ook de schepping uit naar de
verlossing. Dat wordt vooral benadrukt in vers 21.
Daar wordt de huidige situatie van de schepping
beschreven met dienstbaarheid der verderfenis. Nu
is de schepping onderhevig aan het verderf, aan de
vergankelijkheid, de sterfelijkheid. Maar er is hoop.
Hoop op bevrijding. Dan zal de schepping eindelijk
komen tot het doel dat God met haar voorheeft, zoals

Jesaja profeteerde in het Oude Testament (Jes.11:
6-10; 55:13; 65:25). Daar ziet de schepping reikhalzend
naar uit.
Die bevrijding komt niet bij de mens vandaan.
Die heeft juist de dood in de wereld gebracht. De
bevrijding van de schepping komt bij God vandaan.
Als de kinderen Gods geopenbaard worden (vers 19,
21), zal ook het schepsel zelf vrijgemaakt worden van
de vloek die op de aarde rust (Gen. 3: 17). Dat zal zijn
als de Heere Jezus terugkomt en Hij Zijn heerlijkheid
in de gelovigen zal openbaren. Zoals met de zondeval
van de mens de vloek over de aardbodem kwam, zo
keert met de openbaring der kinderen Gods ook Gods
heerlijkheid in de schepping weer terug! De heiligen
zullen dan als koningen heersen op de aarde (Openb.
5: 10). Een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont
(2 Petr. 3: 13). Daarom ziet de schepping zo uit naar
de verlossing, die zal komen als er met Christus’ komst
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn.

Geen tegenstelling

Maar nu is het schepsel nog aan het verderf
onderworpen. De hele schepping zucht en kreunt.
Betekent dit dat we de aarde grenzeloos kunnen
gebruiken en uitputten? Er komt tenslotte toch
een nieuwe aarde? En het gaat primair toch om de
verlossing van onze ziel? Uiteraard is er verschil.
Vanwege de schuld voor God moeten wij mensen
sterven, tenzij we wedergeboren worden tot een
levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus
uit de doden (1 Petrus 1: 3). Maar Paulus laat in
Romeinen 8 zien dat er geen tegenstelling is tussen
het schepsel en de kinderen Gods. Beiden zijn ze
onderworpen aan de vloek vanwege de zonde. Beiden
zullen ze dwars door de wereldweeën heen verlost
worden en vernieuwd.
Ook al is de schepping door de zonde ernstig
aangetast, het blijft Gods schepping, waarover de
mens als rentmeester is gesteld. De opdracht om die
te bouwen en te bewaren blijft ook na de zondeval
(Gen. 3: 23). Niet om van de aarde weer een paradijs
te maken, maar om al bouwend met intens verlangen
uit te zien naar de verlossing. Wat zal dat een heerlijke
dag zijn. Dan zullen van de zonde verloste zondaren
eeuwig wonen op een van de vloek verloste aarde.
In een schepping die teruggebracht zal zijn in zijn
eeuwige lentebloei. Looft den HEERE, al Zijn werken,
aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE,
mijn ziel (Ps. 103: 22).
Laurens Kroon
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AUTO DELEN

INTERVIEW

Heb je een auto, maar staat die het grootste
deel van de week voor de deur? Of heb je geen
auto, maar soms wel een auto nodig? Een auto
delen is dan een optie. Verschillende bedrijven
bemiddelen in het delen van particuliere
auto’s of bieden zelf auto’s aan. De ANWB
geeft een mooi overzicht van bekende en
minder bekende aanbieders: www.anwb.nl.
Een ander sympathiek initiatief is ‘ANWB
AutoMaatje’: als auto maatje rijd je een
oudere die niet meer mobiel is naar zijn
afspraak. Meer informatie vind je op de
website van de ANWB.

‘Keuzes
werken door in de opvoeding’
DRIE GENERATIES
OVER DUURZAAM LEVEN
Zo goed mogelijk voor de schepping zorgen past bij een
christen, vinden zowel opa J. Moerdijk als zijn zoon
René en kleinzoon Guido. Maar hoe maak je hierin
keuzes en wat laat je het zwaarst wegen? In gesprek
met drie generaties over hun ecologische voetafdruk.
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Duurzaamheid is een term die
tegenwoordig veel voorbij
komt. Guido (11) weet er al
aardig wat van: “Op school bij
aardrijkskunde en biologie
gaat het regelmatig over
duurzaamheid. Het gaat dan
bijvoorbeeld over groene
energie, zonnepanelen en
windmolens. Pas hield een
jongen uit mijn klas een
spreekbeurt over ecologisch
wonen. Dan wordt er geen
gebruik gemaakt van gas.”
Opa Moerdijk (65) luistert
met bewondering naar zijn
kleinzoon: “Daar ging het
vroeger bij mij op school echt
niet over.” René (42) signaleert
dat er nu heel veel aandacht
voor het thema groen en
duurzaam is: “Eerder was de
boodschap meer Greenpeaceachtig, heel activistisch. Daar

ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK

De ecologische voetafdruk is een getal
dat weergeeft hoeveel biologisch
productieve grond- en wateroppervlakte
je als persoon in dat jaar gebruikt om je
consumptieniveau te kunnen handhaven
en je afvalproductie te kunnen verwerken.
Bij een eerlijke verdeling is per persoon
wereldwijd 1,7 gha (mondiale hectare)
beschikbaar. Wereldwijd wordt gemiddeld
per persoon 2,6 gha gebruikt. De
gemiddelde ecologische voetafdruk van de
Nederlander is 6,3 gha.
Op www.wnf.nl kan een test ingevuld
worden om je ecologische voetafdruk te
meten. Voor kinderen en jongeren is een
voetafdrukscan te downloaden via
www.voetafdruk.eu.

heb ik niet zoveel mee. De
boodschap dat we zuinig
moeten omgaan met de
hulpbronnen, is er wel één
die me aanspreekt. Waar ik
in dit verband ook aan denk,
is dat de schepping zucht
onder de zonde. Daar ben ik
ook debet aan en ik moet er
mijn verantwoordelijkheid in
nemen om schade aan het
milieu te beperken.” Zijn vader
sluit daarbij aan: “Inderdaad,
de onderhouding en regering
van God sluit niet uit dat wij
niks moeten doen.” Guido:
“Het gaat slecht met de
aarde, dat hoor ik steeds en
daarom moeten we duurzaam
doen. Plastic recyclen en
minder plastic gebruiken
bijvoorbeeld.”

VOETAFDRUK

Het verminderen van het
gebruik van plastic is één
van de adviezen die gegeven
worden om je ecologische
voetafdruk te verkleinen. Alle
drie hebben ze door middel
van een test hun voetafdruk
bepaald. Guido is trots op
de uitslag: “Ik had een kleine
voetafdruk. Er stond: Ga zo
door! Ik weet wel hoe het
komt dat ik goed scoor. Ik ga
altijd op de fiets naar school
en we gaan nooit met het
vliegtuig op vakantie.” Zijn
vader heeft een voetafdruk

van 4,71 gha. Dat is kleiner dan
de gemiddelde Nederlander
(6,3), maar nog steeds is er
gemiddeld 2,6 aardbol nodig
om de consumptie van René
mogelijk te maken. Het feit dat
hij in een jaren dertig woning
woont die slecht geïsoleerd
is, levert een belangrijke
bijdrage aan zijn voetafdruk.
Hij koopt niet veel kleding, is
een bewuste gebruiker van
elektriciteit en fietst naar zijn
werk, dat compenseert weer.
Opa heeft een vergelijkbare
voetafdruk, namelijk 4,85 gha.
Qua wonen scoort hij beter
dan zijn zoon. Maar nu hij
gepensioneerd is, heeft hij de
tijd om er meer samen met
zijn vrouw op uit te gaan en
dat zorgt voor een grotere
voetafdruk.

VOORBEELD

De test maakt niet alleen
duidelijk waar verbetering
mogelijk is, maar ook dat ze
alle drie duurzame keuzes
maken, die vanzelfsprekend
zijn geworden als gevolg van
hun opvoeding. Opa: “Ik heb
van mijn ouders meegekregen
dat je geen eten weg moet
gooien. Daarnaast gebruikten
we alles tot het versleten was,
er werd niks nieuws gekocht
als dat niet noodzakelijk was.
Dat heb ik weer meegenomen
in de opvoeding die ik mijn
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kinderen gaf.” Dat is blijkbaar
goed op René overgekomen,
want Guido merkt op: “Wat
ik thuis zie, is dat we niet
zomaar van alles weggooien.
Veel dingen kunnen nog wel
eens voor wat anders gebruikt
worden en daarom bewaren
we dat.” Daarnaast merkt
hij op: “We fietsen zoveel
mogelijk als de afstand goed
te doen is op de fiets.” René
weet dat wel te duiden: “Ik
heb van thuis meegekregen
dat je zo mogelijk dicht bij
werk en school moet wonen,
zodat je zoveel mogelijk de
fiets kan pakken en de auto
kan laten staan. ” Van dat
laatste is zijn vader zich niet
bewust geweest: “Ik kan me
niet herinneren dat ik met
mijn kinderen gesprekken heb
gevoerd over duurzaamheid.
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Ze hebben vooral aan mijn
gedrag kunnen zien wat ik
belangrijk vond.” Ook René
praat er weinig met zijn
kinderen over, maar geeft
vooral het goede voorbeeld:
“Ik zet de fietsen buiten
als vanzelfsprekendheid,
we kopen niet zomaar wat
nieuws als het niet nodig is
en carpoolen wanneer dat
mogelijk is.”

GEEN GASLEIDING

Er zijn ook dingen die nu
vanzelfsprekend zijn en
die een gevolg zijn van
de aandacht vanuit de
overheid of de media. René:
“Afvalscheiding is nu normaal,
daar denk ik amper bij na. Ik
vertelde pas aan Guido dat
we dat vroeger nooit deden,
dat alles gewoon bij elkaar

gegooid werd. Daar keek hij
van op.” Zijn opa weet: “Daar
heeft de overheid in gestuurd
en het heeft bewustwording
en gedragsverandering
opgeleverd.” Een andere
positieve ontwikkeling
vindt René het meer
vanzelfsprekend worden van
groene energie: “We zijn bezig
met een nieuwbouwhuis.
Het is niet de vraag óf er
zonnepanelen komen, maar
alleen wáár ze komen.”
Zijn vader ziet diezelfde
ontwikkeling ook: “In de
nieuwbouwwijk voor ons
huis wordt geen gasleiding
aangelegd.” Guido weet
dankzij de spreekbeurt
over ecologisch wonen
hoe het water in die huizen
dan opgewarmd wordt:
“Ze gebruiken dan een
warmtewisselpomp.”
De oudste in het gezelschap
noemt nog een andere
ontwikkeling, het gebruik
van plastic: “Ik weet nog
dat er geen plastic was. Alle
etenswaren lagen los in de
winkel en gingen in papieren
zakken. Eind jaren ’50 kwam er
plastic en daardoor kon je eten
langer bewaren, daar was mijn
moeder heel blij mee.” René:
“Dat heeft een enorme vlucht
genomen. Toen ik jong was,
zat bijna alles in plastic.” Guido
constateert: “En nu worden
we gestimuleerd om zo min
mogelijk plastic te gebruiken.”

KEUZES

Ondanks het veelvuldig
gebruik van de fiets, het
scheiden van afval en het
bewust consumeren, is
de voetafdruk van zowel
René als zijn vader groot
te noemen. Beiden zijn na
gaan denken wat ze zouden

kunnen veranderen om hun
ecologische voetafdruk te
verkleinen. Vader Moerdijk
is van plan om vaker thee in
plaats van koffie te drinken:
“De productie van thee
belast het milieu minder
dan bij koffie het geval is.

“IK MERK DAT IK DE NEIGING HEB
OM KEUZES DIE NIET ZODUURZAAM ZIJN,
VOOR MEZELF TE VERGOELIJKEN”
Ook attendeerde de test
mij erop dat standaard de
airco aanzetten in de auto,
meer brandstof kost. Daar
lette ik nooit op en dat ga ik
vanaf nu zeker doen.” René
maakt vooral rondom zijn
nieuwe huis keuzes die zijn
voetafdruk flink kunnen
verkleinen: “We proberen
zo energiezuinig mogelijke
keuzes te maken, wellicht
zelfs wel energieneutraal.” Zijn
vader reageert: “Maar je neemt
dan weer wel een houtkachel,
dat is bepaald niet goed
voor het milieu.” René: “Ja,
die nemen we voor de sfeer.
De gezelligheid weegt dan

zwaarder dan het milieu.” Ook
zijn vader maakt een dergelijke
keuze, alleen op een ander
gebied: “Een verandering die
echt zoden aan de dijk zou
zetten, is minder reizen. Maar
dat wil ik niet beperken in
verband met het milieu. We
hebben nu de tijd en kunnen
het ons veroorloven om er
wat vaker op uit te trekken.
Wel proberen we soms de
trein te nemen en de auto te
laten staan.” Duurzaam kiezen
is niet makkelijk, ervaart ook
Guido: “Ik zou minder vlees
moeten eten en minder vaak
op vakantie gaan om mijn
voetafdruk te verkleinen. Maar
vlees vind ik erg lekker en
zowel ’s zomers op vakantie
als op wintersport gaan, is
misschien niet goed, maar
wel heel leuk.” René herkent
wat Guido zegt: “Ik merk dat
ik de neiging heb om keuzes
die niet zo duurzaam zijn,
voor mezelf te vergoelijken.
Bijvoorbeeld onze jaarlijkse
wintersportvakantie. Dan
redeneer ik dat we niet
willens en wetens de natuur
vernietigen, we netjes binnen

de pistes skiën en zoveel voor
de liften betalen dat daar mijn
bijdrage aan natuurherstel
vast wel in zit. Voor een
ander is het altijd makkelijker
verbeteringen aan te wijzen,
maar voor mezelf merk ik dat
ik bepaalde dingen niet graag
op wil geven.”

NIEUWE HEMEL EN AARDE

Vader en zoon constateren
dat hier sprake is van een
spanningsveld. René:
“Enerzijds ligt er de opdracht
van God om de aarde te
bouwen en te bewaren en
anderzijds heerst de zonde
er. Die is er de oorzaak van
is dat het nauwelijks lukt om
het menselijk streven naar
welvaart in te perken. Dat
merk ik ook in mijn eigen
leven. God blijft de Eigenaar
van de aarde en alles wat
de aarde voortbrengt, maar
ondanks dat ik dat belijd,
gedraag ik mezelf vaak als
eigenaar van mijn bezit.” Zijn
vader vult aan: “Je ziet heel
duidelijk dat de schepping
zucht onder de zonde. Dat
zal ze blijven doen, totdat de
hemel en de aarde op de dag
van het eindoordeel zullen
vergaan. Dan krijgen Gods
kinderen, naar Zijn belofte, een
nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, waarin gerechtigheid
heerst. En God zal alle tranen
van hun ogen afwissen; en de
dood zal niet meer zijn, noch
rouw, noch gekrijt, noch moeite
zal meer zijn; want de eerste
dingen zijn weggegaan’. Het is
een troost om dat te weten.
Petra Jacobse-Weststrate
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Aandacht
voor
morele
ontwikkeling
van
kind
en
voorbeeld
van
ouders

God zag al wat Hij gemaakt
had, en ziet, het was zeer goed.
Zo spreekt de Bijbel over
de schepping. God gaf ons
Zijn schepping in beheer en
vraagt rekenschap van ons
als rentmeesters. Zorg voor
de schepping is daarmee
een belangrijke waarde voor
christenen. Dit betekent ook
dat we onze kinderen leren
om verantwoord met Gods
schepping om te gaan. Hoe
brengen we onze kinderen die
waarde van rentmeesterschap
bij?

Morele ontwikkeling

Om te snappen hoe een kind zich normen en waarden
eigen gaat maken, is het belangrijk om iets te weten
over de morele ontwikkeling van het kind.
Een jong kind, tot en met de kleuterleeftijd, kan zich
nog onvoldoende inleven in iets of anderen, zoals
andere mensen of dieren. Het kind is met name gericht
op de gevolgen van zijn gedrag voor hemzelf. Het is
daarom voor het doen van goed of kwaad afhankelijk
van zijn omgeving. Ouders moeten regels stellen
voor hun kind, omdat het kind zelf nog niet goed kan
beoordelen of iets hoort of niet. Het stellen van regels
vormt een kind. Het is voor ouders belangrijk om na
te denken hoe de waarde ‘zorg voor de schepping’
vertaald wordt in eenvoudige regels voor hun kind. Al
op jonge leeftijd kan een kind regels onthouden. Het
helpt hen om de regels op rijm aan te bieden: “Doe
gewoon, houd de straat schoon.” Gedrag waarvoor
het kind gestraft wordt, zal vaak vermeden worden en
gedrag dat beloond wordt, wordt herhaald. Zo krijgt
een jong kind een besef van wat wel of niet hoort in de
omgang met de schepping.

Linde (4) laat achteloos haar werkjes van
school die ze niet echt mooi vindt, vallen als
ze met mama naar huis loopt. Mama heeft er
al verschillende keren iets over gezegd en de
papieren zelf maar opgeraapt. Totdat Linde de
eerstvolgende keer dat ze het weer doet, de
weg terug moet lopen om de weggegooide
werkjes op te rapen.

Vanaf een jaar of acht krijgt een kind steeds meer de
behoefte om regels te begrijpen. Het wil zich wel aan

regels houden, maar moet wel snappen welke functie
de regel heeft. Rond deze leeftijd begrijpt een kind ook
meer dat intenties achter handelen belangrijk zijn. Een
dier per ongeluk pijn doen is minder erg dan dit bewust
doen. Hierdoor leert een kind steeds meer zelf na te
denken over regels en waarom die regels goed zijn. Het
is op deze leeftijd belangrijk om uit te leggen dat het
zorgen voor de schepping een opdracht van de Heere
is en hoe een kind dat kan doen.

Sem (8) laat standaard de kamerdeur open
staan als hij naar de gang loopt. ‘Ben toch
zo weer terug,’ is zijn antwoord wanneer zijn
ouders hem erop wijzen deur achter zich te
sluiten. Op school gaat de aardrijkskundeles
over zuinig omgaan met brandstoffen. Dan
snapt Sem waarom hij de warmte binnen moet
houden door de deur dicht te doen.

Naarmate het eind van de basisschoolperiode nadert,
leert een kind meer nadenken over waarom het
bepaalde regels of waarden belangrijk vindt en begint
het tot een eigen oordeel te komen. Het zal regels
steeds minder vanzelfsprekend gaan naleven en heet
gaat de regels kritisch beoordelen. Een kind beseft
steeds meer dat het zelf keuzes kan maken en het wil
gemaakte keuzes ook kunnen verantwoorden. Hiermee
ontwikkelt een kind steeds meer eigen normen en
waarden. Op deze leeftijd kunnen kinderen geraakt
worden door bijvoorbeeld dierenleed en van de ene
op de andere dag vegetariër worden. Onbegrijpelijk
dat ouders elke dag een groot stuk vlees kunnen
verorberen. En dat nog wel als christenen! Je hoeft
hierin als ouders niet mee te gaan, maar toon respect
voor de opvatting van het kind.

RECYCLING VOOR EEN GOED DOEL

Om de afvalberg te verkleinen, is recycling van producten een belangrijke
trend. Het is zelfs mogelijk om dit voor een goed doel te doen. De Zending
Gereformeerde Gemeenten organiseert via zendingscommissies de
recycling van onder andere oud papier, frituurvet, mobiele telefoons,
inkt cartridges en oude metalen. Info: www.zgg.nl. Of vraag het na bij de
zendingscommissie van jullie gemeente.
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je de kinderen aan wilt leren. Door even snel een
plastic fles in de prullenbak van de keuken proppen,
omdat je geen puf hebt naar de afvalzak voor plastic
in de garage te lopen, geef je een verkeerd signaal
af.

2. Doorgeven

Handelen in de praktijk

Naast enige kennis van de ontwikkeling van het morele
besef van je kind is het belangrijk om als ouders elke
dag weer te laten zien hoe je als mens verantwoordelijk
bent voor de schepping. Dat kun je op verschillende
manieren doen:

1. Gewoontevorming

Al vanaf jonge leeftijd is gewoontevorming
cruciaal voor het bijbrengen van zorg voor de
schepping. Je kunt een kind al heel jong leren om
afval te scheiden. Laat je peuter de schillen van het
fruithapje dat je net voor hem klaargemaakt hebt,
in de gft bak gooien. Geef hem een complimentje
als hij dat doet door te zeggen: “Goed zo, de schillen
horen in deze bak.” Maak er een gewoonte van dat
oudere kinderen elke ochtend voor schooltijd hun
konijn of hamster eten geven.
Bij gewoontevorming hoort ook het goede
voorbeeld geven. Ouders onderschatten vaak hoe
belangrijk hun voorbeeld voor het gedrag van hun
kinderen is. Wees zelf consequent in de dingen die

Jonge kinderen denken doorgaans dat melk
uit de supermarkt komt en hebben geen flauw
idee van de ingrediënten waarmee een brood
gebakken wordt. Dat laat zien hoe ver ons leven
bij de schepping en de natuur vandaan geraakt is.
Verontrustend! Kinderen hebben ouders nodig die
hen vertellen over hoe het in de natuur eraan toe
gaat en doorgeven hoe de Heere de schepping
bedoeld heeft. Hoe leren zij anders verantwoord
met de schepping om te gaan?
Leef met de seizoenen en haal daarvan materialen
in huis. Vertel hoe de Heere het onderhouden van
de aarde bedoeld heeft. Vertel hoe de natuur in
elkaar zit; hoe graan op het land groeit en er brood
van gemaakt kan worden. Vertel welke gevolgen
ons handelen voor de natuur heeft. Op die manier
leert je kind welke consequenties zijn eigen gedrag
heeft voor de omgeving. Denk daarin klein. Dat
kan door bijvoorbeeld te wijzen op wat er met een
bloemperk gebeurt als je daar zomaar doorheen
holt.
Lees verhalen voor over dieren en planten. Geef je
kleine kind (voel)-boekjes over welke huid welk dier
heeft en welke geluid welk dier maakt.
Geef kinderen een huisdier – vis, vogel, konijn, poes
of hond - waarvoor ze verantwoordelijkheid leren
dragen.
Wijs bij het bijbellezen aan tafel op gedeelten die
over (omgaan met) de schepping gaan. Sommige
teksten zijn bij uitstek geschikt om er samen over

De liefde voor de natuur
moet ‘met de paplepel
ingegoten worden’.
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na te denken. Denk aan de geschiedenis van
Abraham die van God naar de sterren moet kijken;
de beschrijving van het Beloofde land; Psalm 8,
19, 104,148; de gelijkenis van het zaad en van de
Goede Herder. Maak een bijbelse kijktafel over de
schepping. In de Bijbel lezen we ook dat de aarde
lijdt onder de gevolgen van de zonde. Dat kan een
boeiend thema zijn voor pubers.

3. Vragen

Vragen stellen is een handige methode om je kind
het verschil tussen goed en fout te leren. Wanneer je
hem wilt laten nadenken over de gevolgen van zijn
gedrag, vraag hem er dan eens naar. Vermijd daarbij
de waaromvraag. Pim heeft na het tandenpoetsen
de kraan van de wastafel niet goed dichtgedraaid.
Vragen waarom hij dit niet deed, heeft niet zoveel
nut. Waarschijnlijk gewoon vergeten. Het is zinvoller
hem te vragen wat er zou zijn gebeurd wanneer je
het als moeder te laat had ontdekt dat de kraan nog
liep.

4. Ga naar buiten met de kinderen

Het bijbrengen van gevoel en respect voor Gods
schepping kan niet zonder het daadwerkelijk in de
natuur zijn. Het is een gevaar van deze tijd om een
kind te weinig in contact te laten komen met de
natuur. Een kind kan zich binnen met speelgoed
of een tablet uren vermaken. Geven we ons kind
de ruimte en de gelegenheid om de natuur te
beleven? Laat het kind zich verwonderen over de
prachtige kleuren van de regenboog. Vertel dan
meteen zijn betekenis. Geniet met elkaar van een
mooie zonsondergang. Ga in de herfst het bos in
om materialen verzamelen om een herfsttafel te
maken of te knutselen met kastanjes. Laat het kind
op het strand het zand tussen zijn tenen voelen

kriebelen. Tegen de wind optornen als het stormt.
Ook als het regent op de fiets naar school gaan.
Steentjes scheren over het water. Naar de sterren
kijken als het donker is. Een moestuintje verzorgen.
Een kinderfeestje met een speurtocht en tot besluit
broodjes bakken boven een vuurtje kan zeker zo
leuk zijn als een all-in party bij de bowlingbaan. Het
vergt misschien wat energie en creativiteit, maar het
is de moeite van het proberen meer dan waard.
Ervaringen in de kindertijd kunnen leiden tot respect
en waardering voor de schepping op latere leeftijd. De
liefde voor de natuur moet ‘met de paplepel ingegoten
worden’.
Elisabeth van Woudenbergh-Steenstra
Mettie de Braal-Prins

Leestips

- R.W.M. Croughs: Het kind in gezin en samenleving; Oosterbaan &
Le Cointre
- Dr. W. ter Horst: Wijs me de weg; uitgeverij Kok
- R, Louv: Het laatste kind in het bos; uitgever Jan van Arkel
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ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK

Benieuwd naar hoe groot de impact
van jouw levensstijl op de aarde is?
Test je ecologische voetafdruk eens.
Dat kan op verschillende websites,
onder andere bij het Wereld Natuur
Fonds: www.voetafdruk.wnf.nl.

Duurzaam

INTERVIEW

bouwen

Hoe kun je aan een zwembad, school of woning zien
dat de ontwerpers ervan duurzame keuzes maakten?
Projectleider Theo Klok van ingenieursbureau DWA
in Bodegraven kan het precies aanwijzen. “Bijbelse
principes van rentmeesterschap moeten een ontwerper
inspireren tot het maken van keuzes. Maar bewust
omgaan met de schepping zit ’m niet alleen in
technische oplossingen, maar ook in je eigen gedrag.”
Klok werkt al ruim vijftien jaar
bij DWA. Als projectleider heeft
hij de eindverantwoordelijkheid over het duurzaamheidsconcept en installatie-ontwerp
van een aantal bouw- of
renovatieprojecten. ”DWA
is onder meer betrokken bij
een renovatieproject in van
gemeentelijke gebouwen
in Eindhoven. Het ene pand
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TECHNIEK EN GEDRAG HELPEN
BIJ ENERGIEZUINIG LEVEN

wordt opgeknapt met behulp
van herbruikbare materialen
uit het andere. We proberen
niets weg te gooien. Waarom
zou je een deurkozijn dat er
nog goed uitziet, niet hergebruiken?”

Aarde is kapitaal

Een project als dat in Eindhoven past goed bij het chris-

telijke rentmeesterschap, dat volgens Klok de
basis vormt voor de visie waar vanuit DWA is
opgericht. ”Wij hebben de aarde van God gekregen als kapitaal. Rentmeester-zijn wil zeggen
dat je omgaat met de aarde op zo’n manier dat
je leeft van de rente. Dus gebruik je geen – of zo
weinig mogelijk – fossiele brandstoffen, maar
in plaats daarvan duurzame bronnen zoals zon,
wind, waterkracht en biomassa.”
Klok ging bij DWA aan de slag na zijn studie
elektrotechniek aan de HTS. ”Toen ik begon was

iets als warmte-koudeopslag in de bodem nog
vrij onbekend. DWA ging er als eerste in Nederland mee experimenteren. Ik heb onder meer
geholpen bij het overdragen van die kennis aan
andere bedrijven, bijvoorbeeld door het geven
van cursussen.”

Gedragsverandering

Hoewel de Katwijker enthousiast kan vertellen
over technische oplossingen om gebouwen
duurzamer te maken, ziet hij gedragsverandering bij mensen als de eenvoudigste manier
om minder energie te gebruiken. ”Je kunt een
huis hebben dat aan de strengste normen van
isolatie voldoet, maar als je de verlichting en de
verwarming niet uitzet wanneer je weggaat, is
dat een gemiste kans.” Klok adviseert mensen
om ook goed na te denken over het gebruik van
energieslurpende apparaten, zoals wasdrogers
en airconditioners. ”Niet elke was hoeft in de
droger. En als je een wat oudere apparaat hebt,
loont het de moeite om die te vervangen door
een warmtepompdroger. Die gebruikt veel minder stroom.”

Maatregelen

Klok heeft diverse maatregelen getroffen om zijn
eigen ‘ecologische voetafdruk’ te verkleinen. “Ik
woon in een jarendertigwoning. Na de aanschaf
daarvan zijn we begonnen met het isoleren van
wanden en daken. Ik kan het iedereen aanraden
om bij het opknappen van je huis te beginnen
met het beperken van de vraag naar energie.
Daarna kun je kijken naar welke andere maatregelen in jouw situatie het meeste opleveren.”
De komende jaren zal Nederland het gebruik
van aardgas moeten verminderen, onder meer
omdat het gas uit Groningen opraakt. Klok: ”Als
je op dit moment je cv-ketel moet vervangen, is
het verstandig om te overwegen of je niet beter
een warmtepomp kunt aanschaffen. Die heeft
de bodem of de buitenlucht als energiebron. In
nieuwbouwwoningen worden zulke apparaten
bijna standaard ingebouwd.” In veel gevallen
is subsidie te krijgen voor de aanschaf van een
warmtepomp, zegt Klok. ”Op rvo.nl, een website van de overheid, kun je precies zien welk
deel van het aankoopbedrag je vergoed kunt
krijgen.”
Ook kleine stapjes helpen, zegt Klok. “Als je
nog gloeilampen hebt, vervang die dan door
LED-verlichting. De kwaliteit daarvan is tegen-

woordig beter dan van gloeilampen, tegen een fractie van
het energieverbruik.” Niet te
lang douchen is een andere
tip die Klok wil meegeven.
”Water kost in Nederland niet
zoveel, maar ook het maken
van drinkwater kost energie.
En zoet water is schaars. Dus
is toch belangrijk om er zuinig
mee om te gaan.”

”VROEGER VERBAASDE
IK ME ER WEL EENS OVER
DAT HET VERANTWOORD
OMGAAN MET DE
AARDE NIET ZOVEEL
AANDACHT KREEG ONDER
CHRISTENEN.”

Duurzaam vervoer

Als het gaat om de ecologische voetafdruk valt er bij
vervoer in veel gevallen meer
winst te behalen dan bij de
woning, zegt de projectleider. ”Een auto gebruikt een
veelvoud van de energie die
bijvoorbeeld een cv-ketel
gebruikt en is meestal ook
vervuilender. Daarom kun je er
op het moment dat je je auto
moet vervangen, over nadenken of een elektrische auto in
jouw situatie een oplossing is.”
Klok rijdt in een hybride auto,
die zowel benzine als elektriciteit gebruikt. ”Een geheel elektrische auto is op dit moment
eenvoudigweg nog niet voor
iedereen een oplossing. Als je
een groot gezin hebt, of lange
afstanden moet afleggen, zijn
er nog te weinig geschikte
modellen.”
Afzien van aanschaf van een
auto ziet Klok daarentegen
ook als een mogelijkheid om
het milieu te sparen. ”Als je
dicht bij je werk en familie
woont, waarom zou je dan
een auto kopen? Korte afstanden kun je ook op de fiets
afleggen. En met behulp van
het openbaar vervoer of een
deelauto kun je zo nodig ook
overal komen.”

Bewustwording van
kinderen

In zijn woonplaats was Klok
een van de initiatiefnemers van
een plan om zo’n honderd zonnepanelen op het dak te leggen van de basisschool waarop
zijn kinderen zitten. ”De school
heeft daarvoor de ruimte op
het dak. We hebben er een
project van gemaakt waarbij
alle kinderen zijn betrokken.
Zij kregen een lespakket over
duurzaamheid en gedrag. Op
die manier hebben we een
mooie koppeling gemaakt
tussen theorie en praktijk.
Kinderen worden zich op zo’n
moment er bewust van hoe je
energieopwekking en het gebruik ervan kunt beïnvloeden.”
De laatste jaren ziet Klok de
gereformeerde gezindte een
inhaalslag maken als het gaat
om aandacht voor het milieu.
”Vroeger verbaasde ik me er
wel eens over dat het verantwoord omgaan met de aarde
niet zoveel aandacht kreeg
onder christenen. Dat zie ik nu
heel hard veranderen, al hoop
ik dat mensen die verandering
ook baseren op bijbelse keuzes
en niet alleen meebewegen
met de trend in de maatschappij.”
Albert-Jan Regterschot
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Geen prullenbakken op de
bovenverdieping

INTERVIEWS

Adrie en Els hebben meegedaan aan het
100-100-100-project van Cyclus. Hierbij
wegen ze wekelijks hun afval. De uitdaging is om in honderd dagen steeds beter
te recyclen, zodat je steeds minder afval
overhoudt. Op een speciale actie-pagina
kunnen zij ook zien wat andere deelnemers scoorden. Elke week is er een
opdracht, zoals: ‘maak een foto van de
verpakkingen die je hebt gebruikt om de
avondmaaltijd klaar te maken’.

Zijn wij in Nederland op de goede manier bezig?
Heeft de Heere het zo bedoeld, als Hij zegt dat
wij de aarde mogen bewerken en onderhouden?
Kunnen wij daar verschil in maken? Els geeft aan:
“Dit zijn belangrijke vragen voor ons. Toch willen
we kleine stapjes zetten. We gaan het steeds
belangrijker vinden om zuinig te zijn met wat we
hebben gekregen. Duurzaam leven.” Zo hebben ze
zonnepanelen op hun dak geplaatst en gebruiken ze
nu bewust een brooddoosje en dopper in plaats van
boterhamzakjes en plastic flesjes of drinkpakjes. “We
vinden het een uitdaging om bewust met afval bezig
te zijn en te kijken of we dat kunnen verminderen.
En eerlijk is eerlijk, er moet betaald worden voor elke
zak afval die in de ondergrondse container gaat. Dus
hoe minder zakken, hoe minder we betalen!”

Genieten
van genoeg
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Wat is nu de grootste verandering in het gezin? Els
vertelt dat de kinderen heel bewust na gaan denken
over afval. “Een plastic lollystokje wordt door één van
de kinderen uit de prullenbak gevist om in de plasticzak te doen. De grootste verandering is dat we de
prullenbakjes op de bovenverdieping weg hebben
gehaald en in plaats daarvan drie bakjes naast elkaar
in een kast hebben gezet op de overloop. Daarin
kunnen we papier, plastic en restafval scheiden.
Dus nu belanden de wc-rolletjes niet meer in het
restafval, denken we na of een wattenstaafje nu wel
of geen plastic afval is en moeten we een stapje
verder lopen met rommeltjes voor de prullenbak.
En op de voordeur zit een nee-geen-reclame sticker,
dat geeft minder papier in de afvalbak en minder
verleiding tot kopen!”

McDonald’s

We werden ons meer bewust van afval; opeens
was de McDonald’s helemaal geen feestje meer.
“Natuurlijk wil ik ook bewuster boodschappen doen,”
vertelt Els, “maar dat gaat niet altijd vanzelf. Zo nam
ik een weckpotje mee naar de markt en vroeg bij de
notenkraam om daar de nootjes in te doen. Dat vond
de marktkoopman geen goed idee. Nu neem ik het
lege notenzakje weer mee.”

Hoe motiveer je je kinderen?

Als je kinderen wilt motiveren, is voordoen en
vertellen waarom je het doet, het belangrijkste.
“Als we buiten wandelen, rapen we regelmatig wat
afval op om dat thuis in de goede bak te gooien.
Het is ook leuk voor kinderen om van restafval iets
te knutselen. Elke jongen vindt het leuk om van een
doos een garage te maken, maar ook van doppen
kun je leuke dingen maken. Ga ook zuinig om met je
spullen, want iets dat kapot is, wordt afval!”

Paspoort
Wie:
Ouders van:
		
Waar:
Bezig met:

Adrie en Els Bregman-Veldman
vier kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar
Bodegraven
verminderen van afval

Kleding
voor een

klein prijsje
Kinderen groeien hard en aan
kinderkleding hangt een aardig
prijskaartje. Hoe kleed je
hen leuk zonder daarvoor diep
in de buidel te moeten tasten? Is
tweedehandskleding een optie?

Met de paplepel ingegoten gekregen
Ankie Vermerris vindt het verspilling om alles nieuw
te kopen. “Zeker kleine maatjes worden maar een
paar maanden gedragen en zijn nog als nieuw. Ik
probeer zoveel mogelijk te recyclen en ik vind het
zonde om kleding die nog goed is, weg te gooien.
Bovendien is het kopen van tweedehandskleding
voor mij een hobby. Ik denk dat je mij een
koopjesjager kunt noemen. Het is voor mij echt een
sport om met een bepaald budget zo veel mogelijk
te kunnen doen. Ik vind het leuk om mijn boys er
eigentijds uit te laten zien zonder daar de hoofdprijs
voor te hoeven betalen.
Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen.
Vroeger ging ik met m’n moeder naar beurzen en
tweedehands zaken om kleding voor mijn zusje. En
mijn moeder gaat op haar beurt nu weer met mij
mee. En zo ongeveer één keer jaar plannen we een
‘kringloop’ middagje.

Paspoort
Wie:
Getrouwd met:
Moeder van:
Waar:
Bezig met:

Ankie Vermerris-Niewenhuijse (30)
Floris (35)
Robin (5) en Jonne (3)
Kapelle-Biezelinge
tegengaan van verspilling

erg leuk, maar die zijn meestal geopend op mijn
werkdagen. De beurzen vind ik het leukst, omdat je
dan de kleding echt ziet, de kwaliteit kan beoordelen
en kijken of je er je geld voor over hebt. Als er een
beurs is, zorg ik dat ik op tijd ben en vrij vooraan sta
zodat ik eerste keus heb. Het is altijd spannend of
er iets tussen zit voor mijn boys. Het liefst koop ik
merkkleding en dat aanbod is over het algemeen op
beurzen niet zo groot. Als je merkkleding koopt, kun
je dat later ook weer goed van de hand doen.”

Onderdeel van de opvoeding

Verspilling proberen Ankie en Floris echt te
vermijden. Ankie geeft aan: “We recyclen heel
bewust. Papier, GFT, glas, plastic enzovoorts scheiden
we en dat krijgen de kinderen van jongs af aan mee.
Ze weten al precies in welke bak ze het afval moeten
doen. Dat hoort bij onze opvoeding. Net zoals het
kopen van gebruikte kleding.”
Mettie de Braal-Prins en Jolanda Biemond-Van Bergeijk.

Goede tweedehandskleding

Ankie zit in de commissie van de dameskledingbeurs
van haar kerk en daar komt zij ook voor zichzelf iets
tegen. Zij vertelt: “Voor Floris, mijn man, doe ik het
eigenlijk nooit. Voor kinderen is het qua postuur
toch makkelijker om wat te kopen. Voor de jongens
haal ik de kleding eigenlijk overal vandaan. Internet
(Facebook, Marktplaats), beurzen en in mindere
mate kringloopwinkels. Een enkele keer neem ik
iets over van een vriendin. Ik vind kringloopwinkels
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OP ONTDEKKINGSTOCHT
IN DE BOSSEN

SPEURZOEKERS

Als je met kinderen
de natuur in gaat, is
het leuk als je dieren,
planten of sporen
herkent. Op de website
www.speurzoekers.nl
zijn allerlei materialen
te vinden die je daarbij
kunnen helpen.
Van zoekkaarten
tot een loep of
insectenkijker. Er
worden ook pakketten
aangeboden voor
speurzoekersfeestjes.

Een fluitsignaal klinkt. Tientallen kinderen
komen aangestoven. “We gaan eerst een
rondje rennen om het meer. En dan samen
aan de slag,” klinkt het. Een impressie van
een zaterdagmiddag bij de Explorers, een
Apeldoornse scoutinggroep voor kinderen
uit groep 6 en 7.
Half twee zaterdagmiddag. Een
handjevol leidinggevenden en
enkele ouders verzamelen zich bij
het clubhuis van de Apeldoornse
scoutinggroep Balmoral. Een keer in
de drie weken maken de Explorers
gebruik van dit honk. De ongeveer
veertig jongens en meisjes die
lid zijn van de club, komen dan
bijeen voor een middag met vooral

buitenactiviteiten.
De Explorers zijn onderdeel van
KINETO (Kinderen Interactief
Naschools Enthousiast Talentgericht
Ontwikkelen), een Apeldoorns
initiatief om kinderen –hoofdzakelijk
afkomstig van reformatorische
basisscholen– in hun vrije tijd een
zinvol bezig te houden. Naast de
scouting eens in de drie weken

op zaterdagmiddag, organiseert
KINETO op woensdagmiddag ook
weerbaarheidstrainingen voor
kinderen. Schaken, tafeltennis,
koken, tekenen en gym zijn andere
activiteiten van KINETO.
Bij de Explorers draait het vooral om
actief in de natuur bezig te zijn, legt
Klaas Roos (44) uit. Hij is een ‘kirex’,
een aanduiding voor een van de
leiders van de groep. ”We willen dat
kinderen hun energie kwijt kunnen,
maar ondertussen leuke dingen
leren en samen optrekken.”

Vlaggen

Vandaag gaan de 29 jongens en
meisjes die zijn komen opdagen, aan
de slag met het seinen door middel
van vlaggen en krijgen ze –van een
echte militair– les in marcheren. ”Het
seinen past bij ons thema van dit
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seizoen: communicatie,” zegt kirex
Jan Koster (50). Hij draait al jaren
mee bij de Explorers. Van de vijf
kinderen die hij heeft, zaten twee
oudere zoons in het verleden op de
scouting. Nu is zijn jongste dochter
lid.
”Het initiatief voor KINETO is zo’n
twintig jaar geleden genomen door
een groepje ouders die vonden dat
het niet goed is voor kinderen als
ze na schooltijd te veel achter de
computer zitten,” vertelt Koster. ”Het
activiteitenaanbod is in de loop van
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de tijd uitgebreid. Maar voor de
scouting is denk ik wel de meeste
belangstelling. In totaal zijn er zo’n
veertig kinderen lid.” De kinderen
horen allemaal bij een eigen
groepje. Die dragen namen als ‘de
springers’, ‘de renners’, ‘de trekkers’ en
‘de sluipers’. Aan het hoofd van ieder
groepje staat een kirex of een ouder
die bij toerbeurt meehelpt om de
activiteiten te begeleiden.
Na een rondje rennen om het
meertje op het terrein van de
scoutinggroep, is het tijd om de start
van de Explorermiddag te markeren.
Dat gebeurt met het hijsen van
de rood-wit-blauwe vlag aan een
boom. Een van de kinderen mag dat
samen met een kirex doen. Best een
lastig klusje, zo blijkt, als de vlag in
eerste instantie ondersteboven de
lucht in gaat. ”Kom, we gaan binnen
beginnen,” roept Roos. Waarna de
groepjes om de beurt het clubhuis
binnengaan.

Elia

Als de kinderen in een kring zitten,
leest Roos uit de Bijbel een gedeelte
van de geschiedenis van Elia op de
berg Karmel. ”Waar is er hier sprake
van communicatie?” vraagt Roos.

Verschillende vingers gaan de lucht
in. ”Toen er geofferd werd,” zegt
een meisje. ”Op het moment dat
de Heere een wolk stuurde om Elia
te laten weten dat er regen kwam,”
reageert een jongen. Roos: ”De
Heere luisterde naar het gebed van
Elia. Dat wil de Heere ook doen naar
jouw gebed.”
Nadat Roos een zegen heeft
gevraagd over de middag, zingen
de kinderen een lied en wordt de
‘Explorerwet’ (zie kader) opgezegd.
Dan is het tijd voor uitleg over
het maken van seinvlaggen. Alle
groepjes gaan vlaggen maken met
behulp van papier. Een geschikte
stok om de vlag aan vast te maken

DE ‘EXPLORERWET’
Een explorer:
-

IS EERLIJK, TROUW EN HOUDT VOL;
IS SPAARZAAM EN SOBER;
HEEFT ZORG VOOR DE ANDER EN DE NATUUR;
RESPECTEERT ZICHZELF EN DE ANDEREN.

MEER INFORMATIE: KINETO.NL

moet in het bos rond het clubhuis
worden opgezocht. Al snel gaan
de kinderen er op uit om stokken
te zoeken. Die worden vervolgens
met behulp van een zakmes
gladgemaakt. Om kwart voor drie
zijn de vlaggen klaar. Roos dirigeert
de helft van de kinderen naar de
overkant van de vijver op het terrein.
De afstand, zo’n vijftig meter, maakt
het een hele uitdaging om woorden
over te kunnen seinen. Maar het
gaat, soms letterlijk met vallen en
opstaan. Gelach klinkt als het eerste
woord ‘badkuip’ blijkt te zijn.
Een kwartiertje later is het tijd voor
pauze. Bekers chocolademelk en
frisdrank worden rondgedeeld.
Daarna wacht nog een serieuze
bezigheid: les in marcheren, van
een echte soldaat. Eerst worden de
kirexen gedrild, tot hilariteit van de
kinderen. ‘Rechtsom’ en ‘linksom’
worden door elkaar gehaald. En ‘halt’
betekent niet dat je meteen moet
stoppen, maar pas na drie passen.
‘Halt-en-sta-stil’, klinkt het even later
uit tientallen kindermonden.

oefening blijkt het tegen het einde
van de middag toch te kunnen. En
dat is nodig ook: ”Over een paar
weken volgt jullie aanstelling als
explorer. Dan zijn alle ouders hier
te gast en moeten we hen laten
zien dat jullie kunnen marcheren,”
spreekt Roos de groep toe. Naar het
moment van de aanstelling wordt
uitgezien, legt Koster uit. ”Dan laten
de kinderen aan hun ouders zien

wat ze geleerd hebben. Reken maar
dat dat een hoogtepunt is.” Al gaat er
natuurlijk niets boven het jaarlijkse
kamp, waarbij gekampeerd wordt in
de natuur.” Dan hoor je ’s nachts de
wilde zwijnen rond de zelfgemaakte
tent lopen. Dichter bij de natuur kun
je niet komen.”
Albert-Jan Regterschot

Aanstelling

Goed in de maat lopen blijkt een
hele opgave, maar na de nodige
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Themabladen voor opvoedgroepen
In steeds meer gemeenten ontstaan
opvoedgroepen voor ouders. Ze bieden
ouders de gelegenheid om, met de
Bijbel als uitgangspunt, vragen vanuit
de opvoeding met elkaar te bespreken.
Het Deputaatschap Kerk, Gezin,
Jeugd en Onderwijs (KGJO) heeft
themabladen ontwikkeld die gebruikt
kunnen worden bij de invulling van de
bijeenkomst.

Wat staat er in een themablad?
•
•
•
•

Invulling van de bijbelse bezinning op
het onderwerp
Achtergrondinformatie bij het thema
Verschillende verwerkingsvormen
Literatuurtips

er zijn inmiddels 24 thema’s beschikbaar
Meer weten? Kijk op WWW.KGJO.NL voor een bladerversie van een themablad.
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informatie
Boeken- en internettips
Dr. H.F. Massink, Oog voor de
schepping. De opdracht om
duurzaam om te gaan met de
aarde (Apeldoorn, De Banier;
verschijnt mei 2018)
ISBN 978 94 0290 6264; 160
blz.; € 16,95
Duurzaamheid, is dat geen links idealisme? De
schrijver stelt dat God nog steeds zorgt voor Zijn
schepping; dat is voor ons een reden is om er
zorgvuldig en respectvol mee om te gaan.
Reinier van den Berg, Wolken,
wind en water; alles wat je wilt
weten over het weer
(Uitgeverij Callenbach, 2003)
ISBN 9789026611896; 48 blz.;
€ 11,95
Je hebt er elke dag mee te maken: het weer. In het weerbericht staat wat voor
weer er verwacht wordt. Maar hoe weet de
weerman of -vrouw dat? Hoe werkt het weer
eigenlijk? Waarom bevriest de zee nooit, en
waarom is het ‘s zomers aan zee minder warm
dan in het midden van het land? In dit boek van
weerman Reinier van den Berg kun je er alles
over lezen. In ieder van de zes hoofdstukken
staan kleine experimentjes, die je alleen of samen kunt doen. Vanaf ongeveer 11 jaar.
Ds. C. Neele, Gods stem in de
natuur. Tien overdenkingen over
het weer (Uitgeverij De Banier,
2016) ISBN 9789462788992;
156 blz.; € 17,95
Gods Woord bevat hemels onderwijs, ook over de natuur. Zo wijst
de Bijbel op het weer in het algemeen. Maar
ook heeft de Heere door de verschillende weersomstandigheden wat te zeggen. Denk aan de
wind, de regen, het onweer, de storm, de dauw,
de regenboog, een wolk en de zon.

De preken zijn bijzonder actueel en leerzaam, ook
voor kinderen en jonge mensen.
Gerco Verdouw, Natuur als
avontuur - 15 spannende wandelingen voor het gezin (Uitgeverij De Banier, 2013) ISBN
9789033634635; € 9,95
Zoeken naar bijzondere vogels
zoals de zeearend, de hoogste
duinen van Nederland beklimmen of zelf hutten en
vlotten bouwen. Deze gids bevat een selectie van vijftien natuurgebieden waar het prachtig wandelen is
en waar van alles te beleven valt. Met wandelkaarten
en uitgebreide routebeschrijvingen, achtergrondinformatie en leuke tips voor kinderen.

Websites
Website van Natuurmonumenten voor kinderen:
www.oerrr.nl
Website van het Wereld Natuur Fonds met onder
andere de voetafdruktest: www.wnf.nl
Praktische informatie over het besparen van energie:
www.milieucentraal.nl
Knutselen met afval, ideeën om met kinderen te
doen: www.afvalkids.blogspot.nl
Activiteiten voor gezinnen en kinderen in de natuur,
zoals struintochten, strandjutten of nestkastjes maken: www.staatsbosbeheer.nl
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Advertentie volgt

Help ons

jongeren te verbinden
met het Woord!
word donateur

Onze jongeren komen steeds meer alleen te staan. Hun leeftijdsgenoten
hebben steeds minder met het christelijk geloof. Hoe steunen wij onze
jongeren om staande te blijven en Bijbelse keuzes te maken? Hoe bieden we
jongeren houvast en perspectief?

Wilt u het Jeugdwerk ook steunen?
Word donateur of geef een gift!
Uw giften aan de Jeugdbond zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

www.jbgg.nl/steun-ons

De Jeugdbond zet zich in om hen via het jeugdwerk, ouders, ambtsdragers en
de gemeenten te verbinden met het Woord.

v e r b i n d t j o ng e r e n

