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De leerlingen van GO! basisschool De Bel worden voor hun acties tegen voedselverspilling
beloond met een muurtekening van Pira De Rat door Vicky Lommatzsch. ZIE FOTO’S IN
BIJLAGE

GO! BASISSCHOOL DE BEL WINT MUURSCHILDERING
VAN KUNSTENARES
Afvalverwerking en het bestrijden van voedselverspilling staan hoog op de agenda in
GO! basisschool De Bel. De school installeerde zelfs een afvalstraat en
afvalweegschaal op het schoolplein. “De organisatie #MissieMinder beloont ons hier
nu voor met een muurtekening van Pira De Rat die zij zelf ook in hun communicatie
rond afvalvermindering gebruiken. De tekening is van Vicky Lommatzsch en zal vanaf
het voorjaar op onze schoolmuur staan”, zegt Iris Rits, directeur van GO! basisschool
De Bel.

GO! basisschool De Bel opende officieel een afvalstraat op de speelplaats. “Gedaan met
zoeken naar de juiste vuilnisbak. Alle vuilnisbakken staan nu netjes bij elkaar in de
afvalstraat.”
Daarnaast organiseerde de school allerlei sensibiliseringsacties voor de leerlingen.
De Baarbeekhoeve voorzag de school van zowel mooi uitziende groenten en fruit als
buitenbeentjes. Geblinddoekt proefden de kinderen beide varianten. Smaken de
buitenbeentjesgroenten of ‘krommies' anders of is enkel de buitenkant verschillend? Nadien
werd er soep van gemaakt en werden de 'krommies' gered uit de vuilnisbak.
Op de speelplaats staat een grote gft-afvalweegschaal. “Groenten- en fruitafval wordt door
onze school reeds gecomposteerd. Maar gooien we soms niet te snel iets weg? Is het nog
eetbaar? Wat kunnen we er nog mee maken?”, zegt Iris Rits. “Voor de gelegenheid vormden
leerlingen per twee een Milieuzorg-op-school-patrouille. Zij zorgden er in eerste instantie
voor dat er enkel groenten- en fruitafval in de gft-emmer kwam. Twee weken lang bekeken
we vervolgens dagelijks wat er door de leerlingen werd weggegooid. Wat nog perfect
eetbaar was, werd uit de gft-afval-emmer gehaald en aan de andere kant van de weegschaal
gelegd. We gingen de uitdaging aan om zo weinig mogelijk eten weg te gooien. In de klas
bespraken we hoe we dit konden doen.”
In bijlage foto’s van de boeiende en leerrijke weken georganiseerd door het MOS-team.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Rits, tel. 015 67 69 21
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