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Help de 
wereld te 
redden!
Een gids voor gezinnen

Mens en planeet
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Help de wereld te redden!

Ontdek de problemen waarmee onze planeet te maken heeft en ontdek hoe jij en je gezin iets kunnen doen…

1 2

Een gids voor gezinnen

Klimaatverandering
Welke problemen veroorzaakt dit?

Onze wereld wordt warmer. Wanneer we fossiele 
brandstoffen zoals steenkool, olie of gas gebruiken 
om huizen, fabrieken en vervoersmiddelen van 
energie te voorzien, komen er broeikasgassen 
vrij die ervoor zorgen dat er extra warmte in de 
atmosfeer van de aarde wordt vastgehouden. 
Stijgende temperaturen leiden tot smeltende 
gletsjers, meer bosbranden en extremere 
weersomstandigheden. Dit heeft ook nadelige 
gevolgen voor dierpopulaties en hun habitats.

Wat kan mijn gezin doen?

Energie besparen door verlichting en 
apparaten uit te zetten wanneer je die 
niet gebruikt.

Lopen, fietsen of het openbaar vervoer 
nemen in plaats van de auto.

Overstappen naar een leverancier van 
groene energie is een van de effectiefste 
aanpassingen die je kunt maken!

Wat kan mijn gezin doen?

Eet wat minder vlees en zuivelproducten. 
Kun je een paar dagen per week zonder 
vlees?

Koop lokale producten en ondersteun 
lokale boeren.

Geef insecten een kans en laat een stukje 
gazon ongemaaid of plant wat wilde 
bloemen.

Vermijd producten die palmolie bevatten.

Vernietiging van habitats
Welke problemen veroorzaakt dit?

Onze wereld is niet zo ongerept als we graag 
denken. Eeuwenoude bossen en andere habitats 
van dieren zijn weggehaald om plaats te mak-
en voor woningen, wegen, fabrieken en mijnen. 
Maar de belangrijkste oorzaak van het verdwi-
jnen van habitats is landbouw en veeteelt. Een 
derde van al het land op aarde wordt namelijk 
gebruikt om vee te laten grazen en gewassen te 
verbouwen.

Zonne-, wind- en getijdenenergie zijn voor-
beelden van vervuilingsvrije energie.

Overal ter wereld worden regenwouden 
verwoest om plaats te maken voor landbouw 
en veeteelt.

Plak mij op je koelkast of familieprikbord!
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Illegale handel in wilde 
dieren
Welke problemen veroorzaakt dit?

Elk jaar worden miljoenen dieren uit duizenden 
zeldzame soorten uit het wild gehaald om 
te worden verkocht via illegale handel. Deze 
miljoenenindustrie leidt tot het uitsterven 
van soorten. Ivoor van olifanten, botten van 
tijgers, gal van beren, hoorns van neushoorns 
en andere lichaamsdelen worden verkocht 
als ‘medicijn’, ook al hebben ze geen enkele 
medicinale werking.

Wat kan mijn gezin doen?

Koop geen producten of voeding die is 
gemaakt van wilde dieren.

Steun liefdadigheidsinstellingen die de 
illegale handel in wilde dieren willen 
stoppen.

Wat kan mijn gezin doen?

Koop alleen duurzaam gevangen vis – 
kijk op het etiket!

Eet wat minder vis. Kun je een paar 
dagen per week zonder vis?

Overbevissing
Welke problemen veroorzaakt dit?

We halen te veel vis uit de oceanen, waardoor 
vispopulaties geen tijd hebben om zich te 
herstellen. Massale schepen vangen met 
gigantische netten in één keer enorme 
hoeveelheden vis. Als er te veel volwassen 
vissen worden gevangen, blijven er te 
weinig eitjes over en komen er dus te weinig 
jonge vissen bij. Daarnaast ontnemen we 
zeeroofdieren hun voedsel, waardoor het 
natuurlijke evenwicht in de oceanen wordt 
verstoord.

Schubdieren worden wereldwijd het meest ver-
handeld op de zwarte markt. Ze worden gedood 
vanwege hun schubdieren, die worden gebruikt 
in de traditionele Aziatische geneeskunde.

Slechts 13% van de oceanen wordt beschou-
wd als ‘wildernis’ die niet direct is aangetast 
door menselijke activiteit.

Help de wereld te redden!
Een gids voor gezinnen



©2022 Mattel

5 6
Overconsumptie
Welke problemen veroorzaakt dit?

De bevolking van de aarde groeit. 
Wetenschappers verwachten dat er tegen 2050 
tien miljard mensen op de planeet leven. Deze 
mensen hebben allemaal onderdak en voedsel 
nodig. Misschien verbaast het je, maar de rijkste 
landen ter wereld brengen de meeste schade 
toe aan de planeet, omdat ze meer consumeren 
en produceren.

Wat kan mijn gezin doen?

Koop gewoon minder dingen! We 
hebben echt niet al onze spullen 
nodig, dus denk na voordat je iets 
koopt.

Doneer onnodige spullen aan liefda-
dige instellingen in plaats van ze weg 
te gooien.

Wat kan mijn gezin doen?

Stel bij je lokale supermarkt voor om 
de hoeveelheid plastic voor eenmalig te 
verminderen.

Verminder thuis het gebruik van plastic 
voor eenmalig gebruik en kies in 
plaats daarvan voor alternatieven en 
herbruikbare producten.

Gebruik duurzame producten die zijn 
ontworpen om telkens opnieuw te 
gebruiken.

Plasticvervuiling
Welke problemen veroorzaakt dit?

Plastic voor eenmalig gebruik is heel schadelijk 
voor het milieu, zowel door de manier waarop 
het wordt gemaakt (met gebruik van fossiele 
brandstoffen) als door het afval dat het vormt, 
dat pas na honderden jaren is afgebroken.

Het gemiddelde gezin in de VS heeft maar 
liefst 300.000 producten in huis!

Plastic verpakkingen komen terecht op het 
strand en in de oceaan, waar ze de dieren die 
daar leven in gevaar brengen.

Help de wereld te redden!
Een gids voor gezinnen


