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Beuningse schooldirecteuren enthousiast 
Sinds een aantal jaren ben ik lid van EnergieVoorVier, omdat de toekomst van met name onze 
kinderen en kleinkinderen mij erg aan het hart gaat en ik zie dat we met de huidige manier van 
roofbouw plegen op deze wereld niet langer door kunnen gaan. Daar moeten én kunnen we wat aan 
doen. Veel, heel veel mensen zijn zich hier, gelukkig, van bewust.  
Omdat ik 43 jaren met en voor kinderen gewerkt heb, wil ik mij inzetten om hen bewust te maken 
van de mogelijkheden tot verandering. Wij, Jody van Ittersum en ik, hebben alle scholen van 
Beuningen bezocht, fysiek of digitaal. En op alle 9 scholen  werd ons verhaal door de directeuren met 
enthousiasme ontvangen. 
 
Actie 
Wij hebben voorgesteld om een mobieltjes-inzamel-actie te houden. De huidige generatie kinderen   
leeft immers in een bijna compleet digitale wereld. Voor hen is een mobieltje niet meer weg te 
denken uit hun dagelijks bestaan. Wij kozen voor het inzamelen van mobieltjes omdat daar talloze 
kostbare grondstoffen, zoals goud, (in 200 mobieltjes zit voldoende goud om een ring van te 
maken…) zilver en platina zitten. Vaak worden deze grondstoffen onder slechte 
levensomstandigheden (o.a. door kinderen) uit mijnen gehaald. Dus door te recyclen  is het een win-
win-situatie als de materialen hergebruikt worden. 
En juist deze materialen zijn nodig voor de bouw van windmolens, zonnepanelen en elektrische 
auto’s. 
 
Filmpjes in plaats van gastlessen 
Tijdens de actieperiode zouden de kinderen van de bovenbouw gastlessen krijgen over klimaat en  
duurzaamheid. Door de coronaregels gaan die niet door. In plaats daarvan zien de kinderen 3 
filmpjes over deze thema’s van een bezorgde opa, een ouder en een kind van een van de scholen. 
Elke leerkracht heeft een aantal lessuggesties aangereikt gekregen, waarna de kinderen op pad 
kunnen voor de inzamelactie. 
Ondertussen kunt u in alle keukenladen en nachtkastjes kijken naar niet meer gebruikte mobieltjes 
(In Nederland liggen er 3 miljoen te wachten op recycling….), zodat u ze aan de kinderen kunt geven 
wanneer ze deze week bij u aanbellen.  
 
Milieumarkt 
Een idee dat van de kinderen zelf komt, is het organiseren van een milieumarkt. Deze zal 
plaatsvinden in het centrum van Beuningen  in het weekend van 5 juni. Aan deze markt zullen diverse 
partijen deelnemen. Hier zal de opbrengst van de mobieltjesactie bekend gemaakt worden. Elke 
school zal een bedrag in euro’s ontvangen n.a.v. het aantal ingezamelde apparaten. De kinderen 
bepalen aan welk duurzaam doel dit bedrag uitgegeven zal worden. 
 
 


