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DE BLOEM 
In het verhaal van Bloem heb je kunnen horen over het milieu. 
Zoals de lucht, water, aarde en bomen om ons heen. Er zijn 
problemen met het milieu die niet bij de grens stoppen. De 
Europese landen proberen samen deze problemen op te lossen.
Wat kan jij zelf doen? 

1. Hoeveel vogels op de Noordzee hebben 
plastic in hun maag?

££ Geen enkele

££ Bijna allemaal

££ Bijna de helft

2. Waar maakt Bloem zich zorgen over?

££ over het weer

££ over het milieu

££ over de poolkappen

3. Hoeveel afval gooit een Europeaan 
gemiddeld per dag weg?

££ ½ kilo

££ 1 kilo

££ meer dan 1 kilo

4. Wat zijn hernieuwbare energiebronnen?

££ olie en kolen

££ windmolens en zonnepanelen

££ bruinkool en gas

5. Wat is de beste en goedkoopste oplossing 
om het aantal plastic tasjes in Nederland 
te verminderen?

££ iedereen moet gewoon zelf een 
boodschappentas meenemen

££ mensen laten betalen voor plastic tasjes

££ plastic tasjes vervangen door papieren 
tasjes

6. Hoe kunnen we het milieu extra 
beschermen tegen afval?

££ door alle afval in de afvalcontainers te 
gooien

££ door spullen naar het milieupark te 
brengen

££ door minder afval te produceren en te 
recyclen

Geef antwoord op de volgende vragen:
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