500 kinderen in actie voor bomen en water
WaterSpaarders aanwezig op de Nationale Boomfeestdag in Almere
Op woensdag 18 maart kwamen 500 Almeerse kinderen in actie voor bomen en water op de
Nationale Boomfeestdag. Samen met Prinses Laurentien, oprichter en directeur Missing Chapter
Foundation (een van de initiatiefnemers van WaterSpaarders), Staatsecretaris Sharon Dijksma,
burgemeester Annemarie Jorritsma, Commissaris van de Koning Leen Verbeek,
Boomfeestdagvoorzitter Onno Hoes en dijkgraaf Hetty Klavers plantten de kinderen bomen om
aandacht te vragen voor onze natuur.
In de weken voorafgaand aan 18 maart gingen alle kinderen op school aan de slag met
WaterSpaarders. Zij dachten na over hun energie- en watergebruik en ontwierpen hun eigen
WaterSpaarders-etiketten. Op de Boomfeestdag konden de enthousiaste kinderen op de GroenMarkt
hun flessen met zelfgemaakt etiket ophalen en lieten deze vol trots aan hun begeleiders zien. Voor
sommige kinderen wachtte nog een extra verrassing omdat zij door de klas genomineerd waren voor
hun mooie etiket. Zij werden daarom uitgenodigd om in de middag met Prinses Laurentien te praten
over het belang van warm water besparen.
Maar voordat het zover was faciliteerde Prinses Laurentien eerst een dialoog tussen bovengenoemde
VIPs en de kinderen. De VIPs hadden diverse dilemma’s waarvoor zij de hulp van de kinderen goed
konden gebruiken. Zo kwamen de kinderen met ideeën voor energiebesparing en meer natuur in de
stad. Zij waren duidelijk in hun oplossingen: goed voor de natuur zorgen moet vooral leuk zijn. Zo
raadden zij aan om te zorgen voor veel leuke buitenspeelplaatsen en om van de 5 minuten douchen
(in plaats van 9) echt een klein feestje te maken.
Ter afsluiting van deze creatieve sessie werden de genomineerden van de etikettenwedstrijd op het
podium geroepen. Het etiket van Salina uit groep 7 van de Heliotroop was de winnaar, vanwege de
combinatie van een krachtige spreuk en mooie tekening. Haar inzending werd beloond met een
WaterSpaarders-pakket, inclusief Ursel de ijsbeer en een WaterSpaaders-shirt met de handtekening
van onder andere Jamai, die de Boomfeestdag afsloot met een spetterend optreden.

