
Zo ga je te werk
Bedek de bodem van het ene potje met 
steentjes. Vul het potje tot de steentjes 
nét onder water staan. Vul het andere 
potje even hoog maar enkel met kraan-
water. Leg in beide potjes evenveel ijs-
blokjes. Markeer het waterpeil in beide 
potjes.
Laat het ijs smelten.

Wat zie je?
Hoe valt dit te verklaren?
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Het is bewezen dat het klimaat verandert. 
We kennen de oorzaken en we weten wat er 
moet veranderen. In dit boek lees je welke 
invloed politiek en bedrijven hebben op de 
klimaatcrisis. Je ontdekt ook hoe de mens 
een flink deel van het probleem kan oplos-
sen door zich anders te gedragen. Waarom 
gebeurt dit dan veel te weinig? Waarom blijft 
het bij excuses en smoezen? En waarom 
wordt er zo lang getreuzeld?

Een kleurrijk boek op groot formaat waar-
in je als lezers wordt meegezogen alsof 
het een fictieboek is. Frida, het 13-jarige 
hoofdpersonage uit Relmuis!, stelt zich 
vragen en zoekt antwoorden. Dat doet 
ze op haar eigen manier, waarbij ze haar 
ouders buxusmotten noemt, en de vervui-
lers f lukkers en loezers. Een geschift boek, 
maar met een harde kern van waarheid. 
En het is echt wel een informatief boek, 
want alle informatie is correct. Frida trekt 
de juiste conclusie: de klimaatverstoring is 
geen lachertje. We moeten met zijn allen 
actie ondernemen om een klimaatramp te 
voorkomen!

Doen! Op zoek naar 
verklaringen

Een van de gevolgen van de klimaat-
verandering is de stijging van het 
zeespiegelniveau. Dat komt door de 
afsmelting van het poolijs. Je hoort wel 
eens vertellen dat dit niet klopt, want 
dat gesmolten water evenveel plaats 
inneemt als ijs. Om met je eigen ogen 
te kunnen zien wat er echt gebeurt, 
kan je dit experiment uitvoeren.

Stijgt de zeespiegel echt?

Dit heb je nodig 
 • ijsblokjes
 • een hoop steentjes
 • water
 • 2 identieke doorzichtige potjes
 • een stift
 • gezond verstand

Dit heb je nodig 
• 2 even grote plastic bakjes
• plastic folie
• water
• gezond verstand

Hoe kan het dat meer warmte meer regen veroorzaakt?

Zo ga je te werk
Span over beide bakjes een plastic folie.
Zet het ene bakje op een warme plek.
Zet het andere bakje op een koele plek.

      

 • 2 identieke doorzichtige potjes

 • gezond verstand

 • 2 identieke doorzichtige potjes
 • een stift
 • gezond verstand • gezond verstand • gezond verstand

1

2

Wie goed voor ons klimaat wil zorgen, let ook op wat hij 
eet. Geen vlees eten (vegetarisme) is beter dan wel vlees 
eten (zie pag. 1: Scheten!). Sommigen zweren bij veganisme. 
Veganisten eten geen vlees, maar mijden ook alle dierlij-
ke producten zoals melk en eieren. Als je je afvraagt of 
veganistische gerechten lekker kunnen zijn, moet je deze 
appeltaart een keer proberen. Ze is volledig plantaardig. Het 
ei dat je normaliter zou toevoegen, is hier vervangen door 
lijnzaad. Dat vind je in alle biowinkels en Aveve-zaken, bij-
voorbeeld. En de banaan is een perfecte botervervanger.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)
• 7 gram lijnzaad
• 170 gram havermout
• 1 (kleine) banaan
• 80 gram rozijnen
• 700 gram appels
• 70 milliliter zonnebloemolie
• 35 gram rietsuiker
• 3 gram bakpoeder
• 1/2 theelepel kaneelpoeder (of naar eigen smaak)
• een halve citroen
• 35 gram walnoten
• een snufje zout
• een beetje bloem

Hoe ga je te werk?
Doe het lijnzaad samen met 3 eetlepels warm water in 
een kom en laat het minstens 10 minuten staan. Maal de 
havermout in een blender of keukenmachine tot fijn meel. 
Voeg het bakpoeder, 2/3 van de suiker en een snufje zout 
toe. Roer alles goed door elkaar. Verwarm de oven voor op 
180 graden.

Mengen en kneden
Meng met de blender de banaan en de zonnebloemolie tot 
de banaan helemaal fijn is. Voeg het olie-banaanmengsel 
en het lijnzaad bij de droge ingrediënten en kneed met je 

handen tot er een samenhangend deeg ontstaat. Wikkel 
dat in bakpapier en leg het in de koelkast. Laat de rozijnen 
minstens 5 minuten in warm water wellen. Schil de appels 
en snijd ze in blokjes van ongeveer 1 cm. Meng de blokjes 
appel, de uitgelekte rozijnen, het citroensap, het kaneel, de 
gehakte walnoten en de rest van de suiker.

De oven in!
Haal het deeg uit de 
koelkast en leg wat 
bloem op je snijplank. 
Rol het deeg uit met een 
deegroller tot een cirkel-
vormige lap en leg die 
in een taartvorm die je 
met zonnebloemolie hebt 
ingevet. Druk het uitgerol-
de deeg overal goed aan. 
Zorg dat je een opstaand 
randje krijgt. Giet het 
appel-rozijnenmengsel 
in de taartvorm. Zet 
de appeltaart voor 40 
minuten in de voorver-
warmde oven.

Smullen maar! 
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Stijgt de zeespiegel echt?

Het waterpeil in het bakje zonder 
steentjes is niet gestegen. In het bakje 
met steentjes is dat wel het geval. Het 
eerste bakje symboliseert de Noord-
pool. Daar is geen land, alleen maar 
ijs. Wanneer dat smelt, veroorzaakt 
dat geen stijging van het waterpeil. 
Het andere bakje (met steentjes) sym-
boliseert het zogenaamde landijs van 
de Zuidpool. Wanneer dat ijs smelt, 
veroorzaakt dit wel een stijging van 
het waterpeil. En de steentjes sym-
boliseren het (ei)land. Je ziet dat heel 
wat eilandbewoners in de problemen 
zullen komen wanneer de zeespiegel 
stijgt.

Zo ga je te werk
Bedek de bodem van het ene potje met 
steentjes. Vul het potje tot de steentjes 
nét onder water staan. Vul het andere 
potje even hoog maar enkel met kraan-
water. Leg in beide potjes evenveel ijs-
blokjes. Markeer het waterpeil in beide 
potjes.
Laat het ijs smelten.
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Hoe kan het dat meer warmte 
meer regen veroorzaakt?

Zoals je kan zien, verdampt het water 
in het ene bakje, waardoor de folie 
(atmosfeer) vochtig wordt en het 
begint te druppelen (regen). In het 
andere bakje gebeurt dit niet doordat 
er niet of nauwelijks opwarming is. 
Conclusie: niet overal wordt het nat-
ter door de opwarming van de aarde. 
Vochtige plekken worden vochtiger, 
droge plekken worden nog droger.

Verklaringen
Zo ga je te werk

Bedek de bodem van het ene potje met 
steentjes. Vul het potje tot de steentjes 
nét onder water staan. Vul het andere 
potje even hoog maar enkel met kraan-
water. Leg in beide potjes evenveel ijs-
blokjes. Markeer het waterpeil in beide 
potjes.
Laat het ijs smelten.

Wat zie je?
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Eindresultaat! 


