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Ontbossing: Actiegerichtheid 

 

 
Geboortebos 

 
Wat? 
Ouders die in het voorgaande jaar een kindje kregen, worden uitgenodigd om een 
boompje aan te planten in een natuurgebied (=geboortebos). 
Vrienden en familieleden mogen hierbij helpen. Het boompje kan een naamplaatje 
krijgen. 
 

Organisator(en)?  
 Het gemeentebestuur  

 De plaatselijke kraamkliniek 
 Gezinsbond 

 

Doel?  
     Bijdrage tot: 

 Mooi groen landschap 

 Beter leefmilieu 
 

Wanneer? Afhankelijk van de stad of gemeente 

 

Kostprijs? Gratis 
 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
Je wordt per post uitgenodigd om een boompje te gaan planten.  
 

 Indien nodig: je informeert je op het internet. 
  * surf naar ‘google’ en geef de volgende termen in :‘Geboortebos + NAAM STAD’. 

  * Informeer je over de het doel, het tijdstip, de plaats,… 
 Geef de naam en geboortedatum van je kindje door: 
  * antwoordkaart gratis terugsturen  OF 

  * digitaal inschrijven (op de website) 
  * bellen (telefoonnr. die op de site vermeld wordt) 

 Nodig vrienden en familieleden uit mee te doen. 
 Bezoek van het geboortebos (stevige schoenen aandoen + ev. schopje 

meenemen) 
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Wereld Natuur Fonds (WNF) 

 
Wat? 
Het WNF zet zich in voor de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebied. 
Deze organisatie helpt de lokale bevolking en natuurorganisaties, beïnvloed het beleid en 

werkt samen met bedrijven die duurzaam willen produceren. 
 

Organisator(en)?  
     Het WNF Werkt samen met: 

 Partners 

 Overheden  
 Bedrijven 

 Lokale gemeenschappen 
 

Doel?  
     Bijdrage tot: 

 Bescherming van bedreigde diersoorten 
 Leefgebied (bedreigde bossen) van bedreigde 

diersoorten beschermen 
 

Welke stappen kan ik zetten? 
 Doe een gift om bedreigde dieren en 

natuurgebieden te helpen. 

* Surf naar google. 
* Geef de volgende term in: ‘WNF’. 

* Klik bovenaan op de rubriek ‘Doe mee’. 
* Ga verder naar ‘Doe een gift’. 

 Schrijf je in voor vrijwilligerswerk bij het WNF. 

* IDEM hierboven, maar ga binnen de rubriek ‘Doe mee’ verder naar 
‘Vrijwilligerswerk’. 

 Start je eigen actie en zamel geld in om het WNF te steunen. 
Maak je eigen actiepagina  zie website WNF, rubriek ‘Doe mee’, 

vrijwilligerswerk. 
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Earth Hour 

 
Wat? 
Earth Hour is de grootste internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds. 
Jaarlijks is ‘Earth Hour’, georganiseerd op het einde van de maand maart, het uur waarop 

je laat zien dat je de aarde belangrijk vindt. Miljoenen mensen, bedrijven, gemeentes in 
de wereld doven op hetzelfde tijdstip alle lichten en elektronische apparatuur. 
 

Organisator(en)?  
 Wereld Natuur Fonds 

 

Doel?  
 Laten zien dat je de aarde belangrijk vindt 

(o.a. klimaatverandering, ontbossing,…) 
 Hoe meer deelnemers, des te krachtiger 

het  
signaal en de bewustwording 

 

Wanneer? Zaterdag 19 maart 2016 

 
Kostprijs? Gratis, je doet gewoon thuis mee 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 Op zaterdag 19 maart 2016 de lichten en alle elektronische apparatuur in je huis 

doven. 
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WNF-Open 

 
Wat? 
Het WNF-Open, een actie van het Wereld Natuur Fonds zet de burger aan tot 
meedenken. Tijdens de WNF-Open worden gastsprekers uitgenodigd die betrokken zijn 

bij het internationale natuurbeschermingswerk. Tijdens deze sessie krijg je een 
rondleiding door het pand, wordt een toepasselijke film bekeken, mag je mee 
brainstormen en creëren. 

 
 

Organisator(en)?  
 Wereld Natuur Fonds 

 werkt samen met Studium 
generale 

 

Doel?  
 Samen nadenken over het 

internationale 

natuurbeschermingswerk van het 
WNF 

 

Wanneer en waar? Dinsdag 17 november 2015, 18:00 u tot 22: 00 u in Zeist, 

                                  Nederland 
 
Kostprijs? Gratis 

 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 Je kan je vooraf inschrijven via de website van het WNF. 

* Surf naar de volgende website: 
   https://archief.wnf.nl/nl/contact/connect/wnf_open_op_locatie/ 
* Klik onderaan bij het onderdeel ‘Deelname’ op het blauwgekleurde woord 

‘aanmelden’. 
* Vul nu je gegevens in. 

 Je kan ook de livestream bekijken door op de volgende link te klikken. 
https://www.youtube.com/watch?v=Al9qCzRJSkg&feature=youtu.be 

 

 

 

https://archief.wnf.nl/nl/contact/connect/wnf_open_op_locatie/
https://www.youtube.com/watch?v=Al9qCzRJSkg&feature=youtu.be
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Geef tegen ontbossing 

 
Wat? 
Het WNF nodigt burgers uit om een gift te doen en de Amazone te beschermen tegen 
roekeloos kapgedrag. 

 

Organisator(en)?  
 Wereld Natuur Fonds 

 werkt samen met bedrijven 
 

Doel?  
 Tropisch regenwoud tot het meest 

beschermd gebied maken. 
 Promoten van herbebossing. 

 Verkrijgen van inkomsten uit 
duurzaam hout en andere 
bosproducten waardoor minder hout 

gekapt wordt. 
 Bedrijven helpen om hun productie 

van vlees, soja en palmolie te 
verduurzamen zodat geen extra bos 
verloren gaat.  

 

Kostprijs? Giftbedrag van minstens € 10 

 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 Surf naar google. 

* Geef de volgende term in: ‘WNF’. 
* Klik in het midden van de site op de link ‘Ontbossing raakt ons allemaal’. 

 directe link: https://www.wnf.nl/geef-tegen-ontbossing.htm 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.wnf.nl/geef-tegen-ontbossing.htm
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Strijd tegen ontbossing: EcoMakala 

 
Wat? 
Het Nationaal Virunga Park in Oost-Congo is een gebied van bijna 800.000 hectare dat 
bestaat uit tropische bossen. Er is een schat aan biodiversiteit. De bossen uit het park 

leveren niet voldoende brandstof om aan de noden van de bevolking te voldoen. 
WNF stelde een project op om de ontbossing tegen te gaan.  
 

Organisator(en)?  
 Wereld Natuur Fonds + samenwerking met: 

 De kleine teler 
 Lokale verenigingen  

 Vrouwenverenigingen 
 UN HABITAT 

 

Doel?  
 4000 hectare bosaanplanting tussen 

2012 en 2016 
 Verdeling van 4000 efficiënte kacheltjes 

 Versterking van bescherming van het 
park  illegale houtskoolproductie in 

Virunga Park tegengaan 
 Het project registreren als ‘REDD+ 

project’  er wordt tevens bijgedragen aan het behoud, duurzaam beheer van 
bossen en koolstofopslag. 

 Het grondgebruiksrecht versterken in samenspraak met ‘UN HABITAT’. 

 
Kostprijs? Bedrag van minstens € 15. 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 Surf naar de volgende website om een gift te doen:  

https://support.wwf.be/nl/14_27/EcoMakala?referer=ecomakala 
 
 

 

 

 

 

 

https://support.wwf.be/nl/14_27/EcoMakala?referer=ecomakala
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Papier scheppen 

 
Wat? 
In deze workshop leer je nieuw papier te maken van oud papier. Uit oud papier wordt 
pulp gemaakt. Alles gebeurt manueel, ambachtelijk en vrijwel zonder energie verbruik. 

Doorheen de activiteiten wordt informatie gegeven over de problematiek van ontbossing 
en grondstofgebruik. 
 

Organisator(en)?  
 TIERRAS 

 
  

Doel?  
 Spaarzaam zijn met het milieu 
 Ontbossing tegen gaan 

 Creatief omgaan met afval  zelf papier 
leren maken 

 Leerlingen bewust maken van de  
gevolgen van ons koopgedrag op het milieu.  

 
Waar en Wanneer? Antwerpen, Vlaams 

Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brussel 

 

Kostprijs? € 95 per sessie (voor de hele groep) 
 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 

 De leraar contacteert de organisatie TIERRAS via:  

* Telefoon: 03 827 4628 
* GSM: 0486 87 82 20 

* E-mail: irma.prado@telenet.be 
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Dwarsbomen 

 
Wat?  
‘Dwarsbomen’ is een educatief spel, ontworpen voor de leerlingen uit de 3de graad en het 
7de jaar ‘Hout’ in Vlaanderen. Dit spel stimuleert de leerlingen na te denken en zich 

bewust te worden van de problematiek rond houtgebruik. De leerlingen worden in 3 
groepen verdeeld. Elke groep stelt een houtbedrijf voor. Door te onderhandelen en 
tactisch te spelen kan men meer werknemers verwerven en zo van meer winst genieten. 

In de loop van het spel wordt echter duidelijk dat wat de spelers doen invloed heeft op 
hun omgeving… 

 
 

Organisator(en)? 

 BOS+, werkt samen met: 
 Centrum Informatieve spelen 

 FSC Belgium en Globelink 
 Vlaamse overheid  

 

Doel?  
 Leerlingen leren systeemdenken. 

 Inspelen op emoties m.b.t. mens en natuur 
 Eigen standpunten m.b.t. 

duurzaamheidsvraagstukken innemen 
 Voor een probleemstelling de meest geschikte 

oplossingsstrategie kiezen. 

 

Wanneer en waar? Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen, West 

                                  Vlaanderen, Brussel 

 

Kostprijs? € 80 per sessie (voor hele groep) 
 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 Contacteren BOS+ 

* Telefoon: 09 264 90 56 
* E-mail: info@bosplus.be  
* Website: www.bosplus.be  

 De leerkracht neemt contact op voor praktische afspraken. 
 Vóór het bezoek informeert de leerkracht leerlingen m.b.t. het kernidee. 

 Bezoek op afgesproken plaats en tijdstip. 

 

mailto:info@bosplus.be
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Inleefatelier Bolivia 

 
Wat? 
De leerlingen komen via een interactief decor terecht in ‘Bolivia’. Ze ontdekken de grote 
impact van de mate waarin de klimaatverandering een invloed heeft op de 

voedselzekerheid van Bolivianen. Via een interactief parcours ontdekken de leerlingen 
hoe klimaatverandering en machtsverhoudingen honger in de hand werken.  
 

Organisator(en)?  
 Oxfam Solidariteit 

 

Doel?  
 Leerlingen laten aanzetten tot 

denken m.b.t. 
duurzaamheidsproblemen + 

leerlingen emotioneel betrekken 
(decor + rollenspel) 

 Actief zoeken naar oplossingen 
 

Waar? Brussel 

 

Kostprijs? € 5 per student, Gratis voor 

                  begeleider 
 

Welke stappen moet ik zetten? 
 Contacteren Oxfam Solidariteit 

* Telefoon: 02 501 67 00 

* E-mail: emd@oxfamsol.be 
* Website: www.oxfamsol.be/basta  

 Vóór het bezoek informeert de leerkracht leerlingen m.b.t. het kernidee van het 

inleefatelier. 
 Bezoek aan het inleefatelier op afgesproken plaats en tijdstip. 

 

mailto:emd@oxfamsol.be
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Jij zelf 

 
Wat kan je allemaal doen? 
Je kan zelf verschillende dingen doen om illegale of overbodige houtkap tegen te gaan:  
 

 
 
- VERSPIL GEEN PAPIER 

  Er moeten heel veel bomen gekapt worden om papier te 
  maken. Alleen al het drukken van de zondagskrant voor 

  de Amerikanen kost een volledig bos! 
  Wees dus zuinig met je papier en gebruik de ommezijde 
  van een gebruikt blad als kladpapier! 

 
 

 
 
- STEUN ORGANISATIES DIE ZICH INZETTEN VOOR HET 

  TERUGDRINGEN VAN ONTBOSSING 
  Dit gaat niet enkel om donaties, maar je kan bijvoorbeeld ook 

  zelf een actie oprichten, geld inzamelen en zo organisaties 
  steunen. 
 

 
 

 
- KEURMERKEN 
  Koop hout met het keurmerk ‘FSC’, dan ben je zeker dat het 

  hout legaal is ingevoerd. 
 

 
 
 

… 
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