DE WERELD REDDEN
Hallo ik ben Lisa en ik ben een kleine wetenschapper. Ik onderzoek de opwarming van de
aarde. Dat is een groot probleem en ik ga dat probleem proberen op te lossen. Maar eerst
moet ik wat meer informatie verzamelen over de aarde. Onze aarde is 3/4 water en 1/4
land. Van al het afval dat de aarde produceert komt er 75% in de zee terecht. Het afval
brokkelt in minuscule deeltjes af, de garnalen eten het op en de blib blob vis eet de garnaal
en de vogel eet de vis en jouw kat eet de vogel enzovoort. Op deze manier gaan de plastic
deeltjes mee van dier tot dier. Eigenlijk vergiftigen we dus onze eigen huisdieren. We
moeten beter sorteren en recyclerenen. We kunnen met plastic flessen ook hele leuke
dingen doen, zoals samensmelten en er een speeltje of iets anders mee maken. Je kan ook
zelf dingen maken van flessen, bilkjes, papier,... Maar nu ga ik beginnen met het grote plan.
Ik ga de wereld beter maken. Ik verspreid mijn boodschap wereldwijd via social media. Dat
is milieuvriendelijk en het bericht kan in een paar uur wereldwijd gaan. Dit staat in mijn
bericht aan de wereld:
Aandacht, aandacht! Als je wilt dat je nog (klein)kinderen kan krijgen of dat je kinderen en
jijzelf het nog kunnen navertellen aan je (klein)kinderen, dan moet je zeker even luisteren
naar dit: Er is zoveel afval en dat komt overal in de zee, het bos of gewoon langs de weg
terecht. Het gevolg daarvan is de opwarming van de aarde. Als het zo blijft doorgaan, zal
de aarde binnen 50 jaar vergaan. Dus deel/share dit bericht zodat de hele wereld het weet.
En dan ga ik het nu posten 3,2,1. Ja het staat online. En nu is het een kwestie van tijd. [1
dag later]
WHOOOOOW, mijn wereldwijde bericht heeft het nieuws gehaald en is meer dan 200
miljoen keer gedeeld. Nog even hard werken en Ik heb het gedaan, dan heb ik de wereld
gered. Maar daar zijn we nog lang niet...
[paar minuten later]

Ik heb net telefoon gehad van de overheid van milieu en afval. Ze willen me graag helpen
en ik heb onmiddellijk ja gezegd. Ze komen morgen naar hier.
[1 dag later]

De overheid is net langsgekomen. Zij hadden aan mij gevraagd om mij te heipen, en ja we
zijn meteen begonnen. Alles liep op wieltjes en we waren meteen klaar. We hebben een
megamachine gemaakt die al het vuil op de wereld kan omtoveren tot speelgoed en
dergelijke. Maar dat is niet alles! Het kan ook sorteren, dat doet die helemaal zelf en er
moeten ook geen mensen bij helpen.
[1 maand later]
Ja, het is gelukt! Er is bijna geen afval meer op aarde. Daardoor komt de aarde tot rust.
Maar dat heb ik niet alleen gedaan, ik heb het samen met de overheid en alle mensen
gedaan.
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