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Duurzaam  
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 3, thema 3 

 

Na enkele koude weken en een vroege Pasen breekt de lente nu echt door. Het is elk jaar opnieuw een 

belevenis om te zien hoe de natuur tot leven komt. In de lessen Trefwoord doen we dat in de twee 

weken van 9 t.m. 20 april met het thema ‘Duurzaam’.  

 

Duurzame toekomst 

Duurzaam leven betekent dat we genieten van de aarde op een 

manier dat toekomstige generaties er ook met plezier op kunnen 

leven. Dat de aarde kwetsbaar is zien we aan smeltende poolkappen, 

grondstoffen die opraken, plastic soep, smog en afvalbergen. Je zou 

er cynisch van worden. Gelukkig is er ook een ander rijtje te noemen: 

Zonnepanelen, ecologisch boeren, een zuinige douchekop, wat vaker fietsen. Duurzaam denken en doen 

geeft hoop en nieuw elan. Dat is ook de toon die Paus Franciscus in 2015 aansloeg in zijn brief voor de 

wereld over duurzaamheid ‘Laudato Si’. Duurzaam denken en doen helpt ons in kleine stapjes verder.  

In de Trefwoordlessen dagen we kinderen daartoe uit.  

 

Bezit of geschenk 

Duurzaamheid is niet enkel een technisch probleem. De manier waarop we met de 

aarde of met onze leefomgeving omgaan hangt samen met onze kijk op de wereld. 

Zien we de aarde als ons bezit waar we mee mogen doen wat we willen?  

Of zien we de aarde als geschenk, als deel van ons leven waar we behoedzaam mee 

moeten omgaan?  

In de Bijbel komen we vooral die laatste visie tegen. De mens krijgt in het 

scheppingsverhaal deze mooie planeet in beheer. Maar al snel lezen we ook in de 

Bijbel dat mensen er een puinhoop van maken. God is teleurgesteld en wil de aarde 

vernieuwen. Dit is het verhaal van Noach en de ark dat we met de kinderen zullen 

lezen. Voordat de aarde zal worden schoongespoeld krijgt Noach de opdracht om een ark te bouwen. In 

die boot zal hij met zijn gezin overleven en van iedere diersoort twee exemplaren.  

Trefwoord neemt het verhaal niet letterlijk, maar vertelt het als een ware en zinvolle illustratie bij de 

actualiteit. Inderdaad… mensen kunnen van de wereld een zootje maken. En dat zootje komt als een 

boemerang op het menselijk leven terug.  

Zo vertelt het verhaal hoe God schoon schip wil maken. De ark van Noach staat 

symbool voor de hele wereld die het verdient om behouden te blijven. Onder de 

regenboog doet God een belofte dat Hij nooit meer zo’n overstroming over de 

aarde brengt. Wat kunnen wij mensen onder de regenboog beloven?  

Dat we behoedzaam met de aarde en al wat leeft zullen omgaan?  

 

Meedoen?  

Met de kinderen onderzoeken we hoe mensen nu al bijdragen aan een duurzame 

wereld. Een mooi voorbeeld is het zeilschip Tres Hombres dat laat zien hoe je op 

wind vracht over de oceaan kunt vervoeren. Het is een voorbeeld van anders denken 

en anders doen. Ook met de kinderen denken we na over kleine concrete bijdragen 

zoals omgaan met verpakking, eten en energieverbruik.  

Bekijk met uw kinderen eens het filmpje over de brief van de paus: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOgF2Kgel6k.  

Gaan jullie thuis ook meedoen?  

https://www.youtube.com/watch?v=KOgF2Kgel6k
http://www.trefwoorddigitaal.nl/

