Instructies voor het maken
van je eigen Afvalheld
Stap 1:
•
Zet een doos of vuilniszak speciaal
geschikt voor Afvalhelden in je huis,
en verzamel één week of twee, je af
val tot de doos of vuilniszak vol is.
Ook (onderdelen van) oude apparaten
zijn zeer geschikt.
•
Misschien kun je je buren en je
collega’s ook inschakelen voor jou te
sparen, of wie weet vinden zij het
zelfs ook leuk om mee te doen.
•
Zorg voor genoeg materiaal waarmee je
kan binden, zoals fietsbanden geknipt
in strookjes, touw, ijzerdraad
•
Gebruik vooral geen lijm
Stap 2:
•
Laat je inspireren door foto’s op 		
internet (ontbossing, waterschaarste
en vervuilde grond.
•
Leef je uit op het afval en al doende
zal daar jouw eigen verhaal uitkomen.
•
Zorg dat je iets maakt wat solide en
stevig gebouwd is, zodat het een half
jaar in weer en wind kan blijven 		
staan in de vijver van het Gemeente
museum.
Stap 3:
•
Schrijf op papier een paar regels 		
over je Afvalheld en wat jou ertoe
heeft gebracht dit te maken.
•
Bevestig deze aan je kunstwerk.
Stap 4:
•
Trek je mooiste kleren aan en kom 		
naar één van de inleverdagen om jou
Afvalheld persoonlijk te brengen
•
Wij zetten je, samen met je zelf ge
creëerde Afvalheld, op de foto en 		
deze zal te bewonderen zijn op 		
de site van Ja Natuurlijk.

De afvallijst
Alles wat je weggooit is afval. Denk dus
na bij alles wat je weg wilt gooien of dat
misschien bruikbaar is om iets van te
maken. Gebruik je fantasie want eigenlijk
kun je alles wel gebruiken, zolang het
maar niet gaat rotten of stinken.
Hier volgen enkele voorbeelden:
• Plastic flessen:
van water, frisdrank, wasmiddel etc.
(zonder statiegeld en alles goed schoon)
• stokken en takken
• kleerhangers
• fietsbanden (binnen en buiten)
• netjes van groente en fruit
• netten van openhaard hout
• blikjes
• rubberen handschoenen
• plastic draagtassen
• plastic trays van fruit
• plastic bloempotten en de trays van 		
bloempotten
• touw (bijv van strobalen uit de manege)
• kabels
• brede elastieken
• wieldoppen
• (onderdelen van) meubilair (klapstoelen,
lampenkappen)
• oude apparaten (kapotte stofzuigers,
föhns, senseo’s)
ENZOVOORT, ENZOVOORT, ENZOVOORT, ENZOVOORT,
EZOVOORT, ENZOVOORT, ENZOVOORT
Belangrijk is dat het in de vijver kan
overleven! Zodat jou afvalheld net zo mooi
blijft als toen je hem inleverde dus geen
wc-rollen, karton, lijm, glas, piepschuim,
(eier)dozen etc.
Voor meer informatie kan je mailen naar
joanne@ja-natuurlijk.com

