
 

Ieder jaar gebruiken we miljoenen tonnen 
natuurlijke hulpbronnen. Dat zijn stoffen die 
vanzelf aanwezig zijn op onze planeet. De meeste 
hulpbronnen zijn eindig; op een dag zijn ze dus 
op. De zes belangrijkste natuurlijke hulpbronnen 
zijn water, lucht, olie, aardgas, steenkool en mine-
ralen. Volgens de recyclage-industrie is recycleren 
de zevende hulpbron.

 
Grondstoffen opnieuw
gebruiken

Als alle mensen zoveel mogelijk afval recycleren, 
raken de natuurlijke hulpbronnen minder snel op. 
In een gsm zitten bijvoorbeeld heel wat grondstof-
fen die niet kapot gaan. Als je je gsm niet meer 
gebruikt, kunnen bedrijven die stoffen eruit halen 
en weer gebruiken in een ander toestel. Glas is 

Internationale Dag 
van het Recycleren 
 
Sinds 2018 wordt op 18 maart de Internationale Dag van het Recycleren
gehouden. Afval- en recyclagebedrijven over de hele wereld doen eraan
mee. Recycleren betekent dat uit afval of kapotte apparaten alle mogelijke
grondstoffen worden gehaald die nog kunnen worden gebruikt.  

Online nieuwsbericht | 7 maart 2023 
een publicatie van Uitgeverij Schoolsupport, Sint-Niklaas

Glas kan steeds opnieuw gebruikt worden, er gaat niets verloren!
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18 maart
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een heel bijzondere grondstof. Het kan keer op 
keer gerecycleerd worden. Papier dat je recycleert, 
verliest aan kwaliteit. Bij glas is dat niet het geval. 
Het glas waaruit jij drinkt, was dus misschien 50 
jaar geleden een bokaal en 100 jaar geleden een fles.

Hergebruiken
Op 18 maart zijn er over de hele wereld lezingen 
en workshops over recycleren. Ook zijn er tentoon-
stellingen met kunst gemaakt van afval, opruimac-
ties en ruilbeurzen. Het gaat die dag niet alleen 
over recycleren, maar ook over het hergebruiken 
van spullen. Dat betekent dat je spullen weggeeft 

aan een andere persoon, bijvoorbeeld te kleine 
kleren geef je aan een kleiner kind. Of je gaat ze 
voor iets anders gebruiken. Van een lege plastic 
fles kan je een bloempot maken, van een oude 
jeansbroek een hippe tas. 

Enkele tips voor minder afval
Gebruik zo min mogelijk niet-herbruikbare

plastics en recycleer ze na gebruik.

Houd je aan de regels en doe afval in de

juiste zak.

Herstel of hergebruik apparaten.


