
Hoe kan jij helpen?
Bedreigde dieren en planten kunnen niet praten of om hulp roepen, ze hebben ons nodig om voor hen te spreken. 
Hoe meer mensen dit doen, hoe sneller we dingen kunnen veranderen en de wereld weer beter maken. Jij bent  
belangrijk! Ook al ben je nog een kind. Denk na bij alles wat je doet, denk aan je planten- en dierenvrienden.  
Laat ons allemaal samen leven en om elkaar geven.

Word een echt wilderkind en zet je in voor bedreigde planten en dieren. 
Hier enkele ideeën voor thuis of op school:

Huis van de Wildernis 

 Volg websites van goede doelen 
      of organisaties zoals rangerclub.be 
en roots&shoots (rootsandshoots.org)

➤ schrijf je in voor hun nieuwsbrief
➤ ga naar activiteiten die ze organiseren

              Gebruik je stem om mensen te vertellen 
over de natuur. Leer hen bedreigde planten en 
dieren kennen. Vertel waarom ze bedreigd worden.

Koop niet wat je niet nodig 
hebt. Hergebruik,  
repareer, recycleer.
 

Kijk als je eten, kledij of speelgoed  
koopt altijd naar de etiketten. 

       Koop niets waarvoor 
huid of pels van bedreigde 
dieren is gebruikt.

          
        Gebruik je voeten of een fiets
om je te verplaatsen. Zo weinig mogelijk de 
auto. Auto ’s zijn bij de grootste vervuilers.

Spoel geen 
medicijnen door in 
het toilet.

Gebruik geen giftige stoffen in de 
tuin of in je huis. Je kan eigenlijk alles 
van schoonmaakproducten of 
producten voor de tuin zelf maken, 
op een natuurlijke manier. Werk samen met vrienden, familie 

of organisaties om actie te voeren: 

Raap afval op 
in het park of 
op het strand. 

                  Word een  
                  wetenschapper
                   als je groot   
                    bent. Leer de 
natuur begrijpen en 
bedenk oplossingen 
voor problemen. 

Gooi je eigen afval altijd 
in de vuilnisbak.

♻➤ teken petities om wetten te 
veranderen

➤ maak affiches om aan het 
raam te hangen

➤ van waar komt het product 
➤ heeft het een verre reis moeten maken 

om tot bij jou te komen 
➤ zijn er planten of dieren voor gestorven

Gebruik zo weinig mogelijk water, 
zet de kraan dicht...

➤ terwijl je je handen wast
➤ terwijl je je tanden poetst 
➤ terwijl je je wast onder de douche 
...want dat maak een groot verschil!


