
 

 

 

 

 

 

Geef oude spullen een tweede leven 

 

 

Second Life@School 



• Kennismaking  

• De grondstoffen raken uitgeput 

• Verandering begint bij jezelf 

• Second Life@School: wat? voor wie? 

• Enkele concrete voorbeelden 

 

Programma… 



 

WAAROM Second Life@School? 



Een hap uit de aarde … 





Motivatie vanuit het Zuiden… 



ECUADOR 
In heel Ecuador zijn er gemiddeld 12,3% 
kankergevallen. Hoeveel procent van de 
kankergevallen situeren zich in de onmiddellijke 
omgeving van oliebedrijven? 
 

a) 18 % 
b) 31 % 
c) 67 % 

a) 18 % 
b) 31 % 
c) 67 % 



ECUADOR: Manuel Salinas  

 

“Na een tijd kwam er af en toe olie uit de grond. Ik kreeg toen 
ook huidaandoeningen en hevige maagpijnen”. 

b) 31% 



GUATEMALA 
De Marlinmijn (goudmijn) in Guatemala verbruikt in 
1 uur tijd evenveel water als een boerenfamilie in … 
jaar” 
 

a) 22 jaar 
b) 15 jaar 
c) 7 jaar 

a) 22 jaar 
b) 15 jaar 
c) 7 jaar 



GUATEMALA: Mgr. A. Ramazzini 

“In het mijngebied hebben de mensen niet genoeg water om te 
drinken of te irrigeren en dan komt er zo’n mijn en die verbruikt 
duizenden liters water per dag…” 
 

a) 22 jaar 



PERU 
Hoeveel procent van de lokale bevolking vindt werk 
als in de streek aan mijnbouw wordt gedaan?  
 

a) 17% 
b) 3% 
c) 37%  

a) 17% 
b) 3% 
c) 37%  



PERU: Dona Melchora 

“De mijn beloofde ons werk, een goed leven, vooruitgang. Maar 
de praktijk leerde ons iets anders …”   
 

b) 3% 



GHANA 
Goud is in Ghana goed voor 1/3 van de totale 
export. Hoeveel procent draagt het bij tot het 
nationaal inkomen? 
 

a) 12 % 
b) 33% 
c) 2 %  

a) 12 % 
b) 33% 
c) 2 %  



GHANA: Akousa Nsia 

“Dit type mijnbouw is zeer slecht voor het land. Voor 99% van de 
zwarte bevolking levert dit geen enkel voordeel op. De enigen 
die ervan profiteren zijn de multinationale bedrijven en de rijke 
topklasse…” 
 

c) 2% 



COLOMBIA:  
Stel dat we slechts om de 4 
jaar een nieuwe smartphone 
of GSM kopen. Hoeveel 
nemen de milieu-effecten van 
grondstofontginning dan af? 

a) - 30 % 
b) - 20 % 
c) - 40 % 

a) - 30 % 
b) - 20 % 
c) - 40 % 



COLOMBIA: De U’wa   

“We zullen onze Moeder Aarde niet verkopen. Daarmee zouden 
we ingaan tegen onze eigen oorsprong en al wat leeft”.  
 

c) -40% 



PERU: 
Het aantal sociale protestacties in Peru is de laatste 
jaren vervijfvoudigd. Hoeveel acties ontstaan er uit 
onvrede over mijnbouw en oliewinning in het land? 
 

a) 25% 
b) 60 % 
c) 33 % 

a) 25% 
b) 60 % 
c) 33 % 



PERU: Oscar Mollhuanca 

“We blijven op straat komen en actie voeren. We hebben gezegd 
dat we ons niet zullen laten intimideren, omdat we weten dat we 
voor een rechtvaardige zaak strijden”.  
 

b) 60% 



Synthese: “Mijnbouw, een 

gouden toekomst?” 

https://www.youtube.com/watch?v=IEhbmKfnMUA


En hier … ? 
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Over enkele jaren… 



De zoektocht naar grondstoffen is niet 
eindeloos ! 



https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/eceklomp74/nieuwe-wereld/&ei=8qntVJmkCojaPd24gJAF&bvm=bv.86956481,d.ZWU&psig=AFQjCNHqSH33Wb7fEOV9-7Vmk-GjYpC_pQ&ust=1424948009818123


Wat nu? 



Consuminderen 



Recycleren 



 

http://www.youtube.com/watch?v=sx_HCys32xo


Afval bestaat niet,  

Enkel bruikbare materialen… 

Upcycling 



Vele kleintjes… 



• Wereld 
• Europa 
• België 
• Vlaanderen 
• Provincies 
• Gewone mensen 

Actie! Op alle niveaus! 



 

 

 

 

 

 

Geef oude spullen een tweede leven 

 

 

Second Life@School 



http://www.youtube.com/watch?v=vCg0zAMAwm8


Verdiepen in het grondstoffenverhaal  

Zelf aan slag 

Transitie-initiatieven 

Duurzaamheid verankeren op school 



• Een online toolkit 

• Begeleiding door projectmedewerker 

• Contact met de kringloopeconomie 

• Wanneer je wilt, hoe je wilt 

     Een project op maat 

 

Hoe?  



 

Voor wie?  



• http://www.second-
life.be/upload/vakoverschrijdende_eindtermen.
pdf 

• Niet 1 leerkracht, wél werkgroep van 
leerkrachten (én leerlingen) 

• School kiest zelf tijdstip, duur, intensiteit, … 

• Kansen tot samenwerking ASO-TSO-BSO + ook 
buiten schoolmuren 

 

Vakoverschrijdende eindtermen 

http://www.second-life.be/upload/vakoverschrijdende_eindtermen.pdf
http://www.second-life.be/upload/vakoverschrijdende_eindtermen.pdf
http://www.second-life.be/upload/vakoverschrijdende_eindtermen.pdf
http://www.second-life.be/upload/vakoverschrijdende_eindtermen.pdf
http://www.second-life.be/upload/vakoverschrijdende_eindtermen.pdf


• Vorm een projectgroep 

• Baken de doelgroep af 

• Schrijf je in op www.second-life.be/registreren 

• Maak een selectie uit het educatief materiaal 

• Plan een afspraak met de projectmedewerker 
op eender welk moment tijdens je project 

 

Hoe ga je concreet aan de slag? 

http://www.second-life.be/registreren
http://www.second-life.be/registreren
http://www.second-life.be/registreren


• PAV: Lessen rond grondstoffen 

• Praktijk Hout: Ism kunstschool aanmaak van 
toog van oude kast, zitbank van paletten, 
houtvlonders iov Studio Globo 

• Bezoek aan bedrijf Foresco en Kringloopwinkel 

• Aanwezig op receptie Studio Globo om 
duurzaam gebruik van meubels te zien 

Voorbeeldtraject: Technisch Instituut Sint-Lodewijk 



Meer info Second Life@school: 

www.second-life.be  

Margot.depraetere@broederlijkdelen.be  

 

Meer info Broederlijk Delen: 

Myriam.philippens@broederlijkdelen.be  

 

 

Zelf aan de slag 
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