Elke
deelnemer
ontvangt een
verrassing!

Klimaatbingo

Neem deel aan deze klimaat-foto-bingo en stuur je foto’s op vóór 24 mei 2021.

Maak een foto van
afvalscheiding bij jou thuis

Maak een foto van waar
jij denkt dat water blijft
als het heel hard regent

Maak een foto van een
tuin met weinig tegels
en veel planten

Maak een foto van jouw
warmste trui

Maak een foto van iets
dat een tweede leven heeft
gekregen

Maak een foto van
jouw favoriete stukje
natuur

Maak een foto van hoe jouw
gezin energie bespaart

Maak een foto van een plek
waar elektriciteit wordt
opgewekt met zon of wind

Doe mee en maak kans op een van deze leuke prijzen!

bergen.nl/verduursamen2030

Nature explorer kit • LEGO Friends set • Powerbank op zonne-energie
Het duurzaamheidsspel • Windmolengenerator

Meedoen is eenvoudig! Laat je creativiteit zien en stuur je foto’s naar ons toe.
Hoe je dit doet, lees je op onze website: www.verduursamen2030.nl/klimaatbingo

Uitleg
Als mensen iets niet meer willen, noemen

In je leven koop je een heleboel spullen. Door

ze het afval en gooien ze het weg. Maar veel

het hergebruiken van spullen ontstaat er

afval kun je verzamelen om er iets nieuws

minder afval. Kijk maar eens in een tweede-

van te maken. Dit noemen we recyclen.

hands winkel. En wat dacht je van de website

Veel afval in jouw gezin is gemaakt van

Marktplaats? De spullen die hier te koop zijn

recyclebaar materiaal. Als je thuis je afval

worden, soms met wat aanpassingen, opnieuw

scheidt, kan het beter worden gerecycled.

door iemand gebruikt.

Door de verandering van het klimaat regent

Alle dieren en planten op aarde hebben we

het steeds vaker en harder. Onze riolen

nodig om te kunnen leven. Zo zijn bomen

kunnen die steeds grotere hoeveelheden

belangrijk voor zuurstof en houden vissen en

regenwater niet aan. Door tegels te vervangen

waterplanten ons water schoon. Het is goed

door bomen, planten en gras kan het regen-

om de natuur een handje te helpen door

water wegzakken in de bodem en is er minder

bijvoorbeeld een insectenhotel te plaatsen of

kans op wateroverlast.

een boom te planten.

Het klimaat verandert. Op sommige dagen

Veel mensen besparen energie omdat ze een

regent het heel hard en op andere dagen

steentje willen bijdragen aan een beter milieu.

is het heel warm. Gelukkig kun je jouw tuin

Ze gebruiken bijvoorbeeld ledlampen of

beschermen tegen regen en hitte. Je kunt

tochtstrips. Bij het maken van niet-duurzame

bijvoorbeeld een regenton plaatsen en tegels

energie komen stoffen vrij die slecht zijn voor

vervangen door planten en gras. Met meer

het milieu. Hoe minder energie we gebruiken,

groen in je tuin blijft het een stuk koeler

hoe beter dat dus is.

tijdens warme dagen.
Op steeds meer daken liggen zonnepanelen.
We willen het graag lekker warm hebben in

Daarmee wekken mensen de elektriciteit

huis. Wist je dat door de verwarming één graad

op die ze zelf gebruiken in hun eigen huis.

later te zetten, je maar liefst 6% energie

Om heel veel duurzame elektriciteit op te

bespaart? Dus zet die verwarming lager en

wekken, worden er steeds meer zonneparken

trek een warme trui aan!

en windmolens geplaatst.

Met deelname aan deze bingo geef jij VerduurSAMEN2030 toestemming om de ingezonden foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden.
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