
 

 
No Impact Week 2013 

Bijlage ‘No Impact Week met Kids’ 
www.noimpactweek.nl/be 

 

Dit document is een aanvulling op de handleiding van No Impact Week. Hieronder vind je tips 
voor als je aan No Impact Week meedoet met je gezin of in een omgeving waar veel kinderen 
zijn, bijvoorbeeld een school. 

Veel van de verhalen in het boek & de film van ‘No Impact Man’ gaan over hoe zijn vrouw en hij 
elke keer weer verbaasd waren over hoe hun dochtertje Isabella reageerde op hun duurzame 
‘acties’ (lees hier een voorbeeld). Voor kinderen kan No Impact Week een avontuur zijn en een 
goede manier om kennis te maken met duurzaam leven.  

Dit citaat zegt eigenlijk alles: 

"Thema's, definitie en inzichten over duurzaamheid veranderen, de mentaliteit erachter is een constante. Het 

broodnodige brede draagvlak voor 'any' duurzaamheidsgedachte (de attitude/gedrag verandering van een grote 

groep) begint zeker met 'ontdekken en ervaren' en niet in de laatste plaats: de lol die dat proces teweeg kan 

brengen. Vroeg beginnen & veel fantasie gebruiken. Daar ligt een grote taak voor ouders en scholen. Het is leuk om 

zelf een plant te kweken, je goddelijk lekkere schooltuinmais op te peuzelen. Ga naar een boer te gaan om te kijken 

waar iets vandaan komt, proef samen (blind, want blinddoek is leuk) het verschil tussen fabrieksvoer en iets dat je 

zelf maakt. Informeren en faciliteren moet hand in hand gaan met enthousiasmeren en inspireren, dat is een 

beetje de formule die we bij Keet Smakelijk proberen toe te passen (maak van gezond duurzaam eten een feestje!) en 

gezien de reacties werkt dat heel goed. Ook qua nonfood: samen met je kinderen op technische ontdekkingsreis, 

samen dingen te repareren ipv meteen weg te gooien (de overwinning, het inzicht is goud waard - zelfs als het niet 

lukt leer je iets). En als tegenhanger van de merkengekte .... te gekke tweedehands kleren voor een prikkie vinden in 

een spannende winkel, die speurtocht... cool! ik ken geen kind die dat niet leuk vindt, er gaat een wereld voor ze 

open. De gehavende poten van een kapotte grofvuiltafel zagen, die je met z'n allen naar huis meesleept, en van het 

blad mooie lage loungetafel maken. Het verschil tussen leren en beleren is 3 letters: lol! Dat begrip moeten we 

misschien ook in die container gooien." (Scato van Opstal, Keet Smakelijk) 

 
Veel van de stappen in de handleiding van No Impact Week zijn makkelijk te vertalen voor 
kinderen. Belangrijk is om kinderen de ruimte te geven op hun manier mee te doen. Hieronder 
volgen per dag nog wat extra tips! 

Zondag: Consumeren 

 Lees een van deze kinderboeken over duurzaamheid samen met je kinderen en ga met de 
vragen die ze n.a.v. het boek stellen aan de slag! De Belgische Low Impact man schreef 
dit  leuke boekje voor kids. 

 Gaat het jonge kinderen met Sinterklaas of Kerst echt om de hoeveelheid cadeaus? Of 
gaat het eigenlijk om het gezellige samenzijn met de familie? Lees dit boek eens.  

http://noimpactweeknl.wordpress.com/2010/10/20/no-impact-man-het-ritme-van-een-zachtere-trommel/?preview=true&preview_id=115&preview_nonce=aef1939c25
http://keetsmakelijk.nl/
http://mevrouwkinderboek.nl/2011/11/09/gezien-kinderboeken-over-duurzaamheid/
http://www.bol.com/nl/p/we-hebben-maar-een-planeet/1001004009662745/
http://www.bol.com/nl/p/hoe-de-gniep-de-kerst-stal/9200000005431962/


 Voer met oudere kinderen een gesprek over wat je echt nodig hebt aan spullen.  

 Vind nieuw en onbekend speelgoed om een paar weekjes te lenen bij speelgoedlenen.nl. 

 Geef zelf het goede voorbeeld, leen je boeken bij de bieb! 

 Genoeg te doen met kinderen dat geen of weinig geld kost. Laat ze lekker banjeren door 
het bos of over het strand. Of neem ze mee naar een natuurspeelplaats. De IVN-
afdelingen bieden kinderactiviteiten in de natuur aan die goed zijn voor de ontwikkeling 
van kinderen. Of doe als (groot)ouder een cursus Scharrelkids om zelf te leren wat voor 
leuks je met kinderen in de natuur kunt doen (bijvoorbeeld een insectenhotel of een 
egelhuisje bouwen). 

 Lees hier alles over eco-fantastic trakteren op school met verjaardagen! Of maak een 
bootje of zelfgemaakte verf! 

 Ruil kinderkleding via krijgdekleertjes ook als je zwanger bent kan je tweedehands kleding 
krijgen, scheelt enorm in prijs. Kinderkleertjes nodig, of wil je wel wat weggeven of 
ruilen, dat kan via de eco mama doos. 

Maandag: AFVAL  

 Geef kleine opdrachtjes om afval te vermijden. Zoals een hervulbaar flesje. Of laat je kids 
bedenken hoe en waar je niet voorverpakt eten kan krijgen (en ga vervolgens op pad!). 

 Laat kinderen zien hoeveel afval er in de zee verdwijnt, ga op afval-safari langs de kust 
(doe inspiratie op bij VerlosDeZee). In Scheveningen? Bezoek dan de expositie van Kust 
& Zee op de pier. 

 Knutselen met afval! Oude melkpakken, lege wc-rollen,het blijft een feest!  

 Verzamel al het afval dat de leden van jullie huishouden binnen en buiten het huis 
produceren en stop het in een bak (eventueel in losse zakken waar het afval gescheiden in 
gaat). Plaats de bak op een zichtbare locatie in huis. Maak aan de binnenkant van de bak 
een cirkel op een afgesproken niveau. Daag je familieleden uit om aan het eind van de 
week niet boven de lijn uit te komen (maak hem niet voor vrijdag leeg!). 

 Plaats eventueel ook een recycle en compostbak zoals de bokashi. Hang naast de 
compostbak duidelijke instructies over wat er in mag. Zoek uit waar je de compost 
uiteindelijk kunt afleveren voordat je de bak neer zet, of composteer het zelf. De in de 
handleiding genoemde wormenbak zal je kinderen fascineren! 

 Verdiep je eens in wasbare luiers, lekvrij comfortabel, goedkoper en milieuvriendelijk! 
Kaatje Katoen en Bum Around kunnen je er alles over vertellen en hier kan je reviews 
lezen. Je kan zelfs makkelijk je eigen billendoekjes maken! Toch wegwerp, Nature’s luiers 
zijn afbreekbaar. 

 Geef je borstvoeding?  Bekijk deze zachte biokatoen zoogcompressen, je kan ze gewoon 
weer wassen. 

http://www.speelgoedlenen.nl/speelothekeninnederland/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=3-uUVF3533o
http://ivn.nl/activiteiten?f%5B0%5D=field_soort%3A691
http://www.scharrelkids.nl/
http://www.scharrelkids.nl/tuinieren-met-kinderen/een-insectenhotel-bouwen/
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/zoogdieren/egels-in-je-tuin_1686.aspx
http://www.allesduurzaam.nl/informatieteksten/informatieteksten_item/t/eco_fantastic_trakteren_op_de_verjaardag_van_de_kinderen
http://www.stylemegreen.be/blog/?tag=upcycling
http://www.krijgdekleertjes.nl/hoe-werkt-het
http://www.happybellys.nl/
http://www.ecomama.nl/groene-wereld/aangeboden-ecomama-doos/
http://www.verlosdezee.nl/
http://www.kustenzee.nl/xpierience/index.htm
http://www.kustenzee.nl/xpierience/index.htm
http://www.piekestuvel.nl/131/rob
http://www.eco-logisch.nl/Bokashi-Bokashi-Keukenemmer-1309
http://www.milieuadvieswinkel.be/index.php/05.05/
http://www.wormenbak.nl/
http://www.kaatjekatoen.nl/html/onsnetwerk.html
http://www.bumaround.nl/
http://www.ecomama.nl/verzorging/kushies-wasbare-katoenen-luiers/
http://www.make-your-own-baby-stuff.com/make-your-own-baby-wipes.html
http://www.luiervergelijker.nl/component/content/article/34-luiers-vergelijken/53-nature-babycare-luiers
http://www.naturebabies.nl/borstvoeding-1/zoogcompressen.html


Dinsdag: VERVOER  

 Neem je kinderen mee in de trein met de Railrunner!  

 Wandel eens naar school, en doe nieuwe ontdekkingen. 

 Nog geen bakfiets? Opties genoeg, ook tweedehands. 

Woensdag: VOEDSEL  

 Een beetje buiten het seizoen, maar voor komend jaar is het leuk om de kinderen alvast 
na te denken over een moestuintje in de achtertuin. De Makkelijke Moestuin is erg 
geschikt! 

 Ga met de kinderen langs bij de boer en leer zo waar het eten vandaag komt. Sommige 
boerderijen bieden ook mogelijkheden voor kinderfeestjes. Of doe hier inspiratie op. 

 Zorgen over vegetarisch eten met kinderen? Lees hier meer.   

Donderdag: ENERGIE  

 Maak bijenwaskaarsen met de kinderen! 

 Doe spelletjes bij kaarslicht, of lees spannende verhalen voor! Nog avontuurlijker: eten in 
het donker. Sommige mensen maken er hun werk van! 

 Bespreek met je kinderen wat het verschil is tussen groene en grijze energie.  

 Maak een lijst van de elektrische apparaten die je wel of niet een paar dagen uit kunt laten. 
Waar komen je kinderen mee? Wat vind je zelf acceptabel?  

 Alles leren over zonne-energie dat kan met dit kleine bouwpakket!  

Vrijdag: WATER  

 Een leuke educatieve site over water is Droppie Water. Andere lessuggesties over water 
zijn hier te vinden. 

 Leuke informatieve site over water, klik hier (dat is sowieso een leuke site, inclusief 
Kraanwaterspel). 

 Spreek met je kids af hoe lang iedereen mag douchen en geef ze een stopwatch om elkaar 
(en papa & mama) te timen.  

 Je doet het waarschijnlijk nooit weer, maar voor één keer de was doen in het bad (zoals 
No Impact Man en zijn gezin deden tijdens hun jaar) is vast hilarisch!  

http://www.ns.nl/reizigers/producten/producten/losse-kaartjes/railrunner.html
http://kopen.marktplaats.nl/fietsen-en-brommers/fietsen-bakfietsen/c446.html
http://www.makkelijkemoestuin.nl/
http://www.doezo.org/workshops
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1941
http://www.bijenwaskaars.nl/index.php?action=extra&extra=A_dompelhandleiding&lang=NL
http://www.ctaste.nl/nl/1/welkom_bij_ctaste/
http://www.eco-logisch.nl/Solexpert-Leer-alles-over-zonlicht-4274
http://www.droppiewater.nl/
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/leerkracht/Pages/default.aspx
http://www.kraanwater.nu/Pages/Default.aspx

