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Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.
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Dit kunstwerk is van
Gerda Decort. Ze
maakte het in het
Pasform kunstatelier.

VOORWOORD
Lieve Vedetten,
De Aarde is onze thuis. Door de
zeeën, de grond en de lucht proper
te houden, dragen wij zorg voor onze
Aarde. Wij doen mee! Onder andere
door vegetarisch te eten en minder de
auto te gebruiken. Door minder vlees
te eten, houden wij de Aarde gezond.
Door meer te stappen en te fietsen,
wordt ons lichaam fitter. Een gezond
en fit leven, heerlijk toch.
Bij leven en welzijn,
Lieve groeten,

Vedetten van de week

Het Pasform-team

Demmy Mertens

Pasform is de sociaal-culturele organisatie
voor volwassenen met een beperking, hun
netwerk en de ruime samenleving.
Pasform werkt ervaringsgericht om
personen met een beperking te versterken
in hun kwaliteit van leven. Via cultuur
en leren bouwen wij aan een inclusieve
samenleving.

COLOFON
Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Janssen
Kathy Vangilbergen
Kitty Vos

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Bea Kempeneers

“’s Avonds na 16.00 uur en in het
weekend doe ik graag Diamond
Painting. Ik ben er nu eentje aan
het maken voor mijn nicht. Zij ziet
graag olifanten. Ik doe dit heel
graag! Ik heb al zeker 15 schilderijen
gemaakt.
Groetjes, Demmy.”
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WAT IS PASFORM

Op de foto zie je Bea met haar kat Minoe.
“Minoe speelt graag met haar speelgoed.
Minoe is nu 9 maanden. Minoe gaat ook
soms naar buiten. Minoe slaapt in haar
bench in de berging. Ik knuffel ook met
Minoe. Als ik ga slapen, geef ik Minoe
een kusje. Ik geef Minoe ’s morgens en ’s
avonds eten. Ik zie Minoe graag.
Groetjes, Bea.”

Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

KUNST EN CULTUUR

De schoonheid
van de blauwe planeet

Wikipedia

Een astronaut op de maan.
Dit is een beroemde foto van onze planeet Aarde. De foto is gemaakt op 7 december
in 1972 door de bemanning van de raket Apollo 17. De astronauten in de raket waren
op weg naar de maan. De foto is gemaakt in de ruimte. Het was de eerste keer dat er
zo een heldere, mooie foto van de Aarde gemaakt werd. De foto werd wereldberoemd.
De Aarde noemen ze ook wel de Blauwe
knikker. Vanuit de lucht zie je dat de
Aarde vooral blauw is, dus eigenlijk zie je
vooral zee en water. Op Aarde is er heel
veel water. Dat maakt onze planeet uniek.
Zulke grote hoeveelheden water komt op
de andere planeten niet voor.
Het wit dat je ziet zijn de wolken. De
bruine en groene kleuren zijn landsdelen.
De grenzen van de landen bestaan niet in
het heelal.
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GROEN EN GEZOND

Dag van de Aarde
De Dag van de Aarde valt ieder jaar op 22 april.
In alle landen wordt er gevierd hoe mooi onze Aarde is.
Maar het gaat niet zo goed met de Aarde.
Daarom worden er op deze dag overal activiteiten georganiseerd.
Zo zorgen wij er samen voor dat onze Aarde weer terug mooier wordt.
Er zijn steeds minder bomen en planten.
Mensen kappen veel bomen.

Op veel plaatsen is de lucht vies.
Dat komt door de rook van fabrieken en auto’s.

Er ligt veel vuil in de natuur.
Mensen gooien veel afval op straat, in de bossen, in
zee.

Zorg ook jij mee voor een propere Aarde?
Waarop kan je letten ?
Minder water gebruiken
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Minder stroom gebruiken

Afval in de vuilbak gooien

Wat kan jij doen om de Aarde mooi te houden ?
Trek een cirkel om datgene wat je best doet.

A
1

Ik doe mijn boterhammen in een:
• brooddoos
• in een plastiek zakje

2

Ik eet een ijsje uit:
• een hoorntje
• een plastiek potje met een plastiek
lepeltje

3

Ik ga op uitstap en neem water mee in:
• een plastiek flesje
• een drinkbus

4

Overdag:

B

• doe ik alle lichten uit

5

Ik ga naar de winkel met:
• de auto
• de fiets

6

Ik vind het fris en zet de verwarming:
• hoger op 23°
• op 18° en doe een dikke trui aan

7

Ik neem een douche:
• kort, ongeveer 10 minuten
• lekker lang, zeker 20 minuten

8

Ik poets mijn tanden en:
• spoel onder de lopende kraan
• ik neem een bekertje met water om te
spoelen

De oplossing staat op pagina 9.

• laat ik 1 klein lampje branden
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Je ecologische voetafdruk
Je ecololgische voetafdruk is het stuk land dat jij gebruikt om te leven. Alle
ruimte die nodig is, om voedsel en de producten die je gebruikt te maken, telt
mee. Ook je CO2 die je uitstoot, telt mee.
De vragen hieronder helpen je op weg om het te begrijpen. Antwoord op deze
vragen. Voor het antwoord staat gedrukt of je 1, 2 of 3 vakjes moet kleuren in de
voetafdruk. De tenen tellen ook als vakje.

vakjes kleuren

1

Ik fiets of wandel meestal

2

Ik gebruik vaak het
openbaar vervoer

3

Ik gebruik meestal de auto

3

Ik eet iedere dag vlees

2

Ik eet af en toe vegetarisch

1

Ik eet altijd vegetarisch

3

Ik koop waar ik zin in heb

3

Ik ga ver weg op vakantie
met het vliegtuig

3

Ik koop altijd alles nieuw

2

Af en toe verwen ik mezelf

2

Ik koop bewust; bio, lokaal,
...

1

1

Ik koop vaak 2de hands en
geef spullen door

Ik koop enkel wat ik nodig
heb

1
2

Ik neem altijd mijn zakje
mee naar de winkel
Ik vergeet mijn zakje vaak
en vraag een in de winkel

3

Ik vraag altijd een zakje in
de winkel
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aantal vakjes
om te kleuren

2

Ik ga op vakantie in eigen
land
Ik ga dichtbij op vakantie
met de auto of bus

1

Veel vakjes gekleurd?
Ai ai, jij hebt een grote ecologische voetafdruk.
Kijk eens bij de andere antwoorden hoe je
bewuster kan leven.
Nog veel lege vakjes?
Jij hebt een kleinere voetafdruk. Je bent al
goed bezig en houd rekening met de Aarde.

damstedelyceum.nl

GROEN EN GEZOND

Schone, groene energie!
Groene energie is energie die opgewekt is uit duurzame
energiebronnen.
Dat betekent dat je niks hoeft af te pakken van de aarde.
Je beschadigt niks van de aarde.

www.europarl.europa.eu

Door middel van zonlicht kun je groene
energie opwekken. Dit kan door middel
van zonnepanelen.

Ode

Luminus

Elektriciteit kan worden opgewekt door
stuwdammen. Wanneer het water hoog
staat, gaat een schuif open. Als het water
hard stroomt, wordt elektriciteit gemaakt.

Groene energie kun je opwekken door
middel van wind. De wind zorgt ervoor dat
de wieken of rotorbladen gaan draaien.
Die wind wordt omgezet in energie.

WIST JE DAT?
• Eén windmolen ongeveer 1.700 huizen van stroom kan voorzien.
• De zon straalt in 1 uur net zoveel energie uit als wereldwijd in 1 jaar gebruikt
wordt. Voldoende energie voor iedereen dus.
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Vegetarisch eten
Wist je dat je ook door vegetarisch te eten de Aarde helpt?
De productie van vlees heeft een grote ecologische
voetafdruk. Voordat het vlees op je bord ligt, is het
al een hele weg gegaan. Het begint bij het dier.
Dat moet gekweekt worden. Daarvoor heb je veel
plaats, veel voeder en veel water nodig. Daarnaast
produceren de dieren veel mest. En veel mest, dat is
niet goed voor de grond. Dieren laten ook scheetjes.
Daar zit methaan in. Dat is een schadelijk gas, een
broeikasgas. Deze broeikasgassen zijn niet goed
voor de lucht rond de Aarde. Ze zorgen ervoor dat de
Aarde opwarmt.
Vegetarisch of plantaardig eten is beter voor het
milieu, onze leefomgeving. Om vegetarisch voedsel
te maken, is er minder water nodig. Ook is er minder
plaats nodig, waardoor er minder bossen gekapt
worden. Er is ook een lagere uitstoot van schadelijke
gassen of broeikasgassen.
Nu moet je natuurlijk niet ineens vegetariër
worden. Daar moet je goed over nadenken. Welke
voedingstoffen heb ik nodig? Welke vervangproducten eet ik? Lust ik wel voldoende groenten
om te variëren? Kan ik een evenwichtige maaltijd
maken? ...
Maar af en toe een dag zonder vlees, dat is goed voor
iedereen en voor de Aarde!

WIST JE DAT?
• 7% van de Belgen vegetariër is. 9% is flexitariër, zij eten af en toe vegetarisch,
maar ook nog vlees.
• Er bestaat een campagne Donderdag Veggiedag. Hiermee wil men mensen
aanmoedigen vaker plantaardig te eten. Ook zin om mee te doen?
Google:
evavzw.be/donderdag-veggiedag
Je vindt op deze site ook meer info, recepten en tips.
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Tofu in de kijker
Tofu is één van de basis-producten in de vegetarische
keuken. Tofu komt uit Azië. Het wordt er al meer dan
2000 jaar gegeten.

tofu

Tofu wordt gemaakt van sojabonen. Van deze
sojabonen wordt eerst melk en later een soort kaas
gemaakt. Dat is dan de tofu.
De naam tofu zegt het zelf: to = bonen, fu = stremmen,
of kaas maken.

sojaboon

Tofu is gezond omdat het veel eiwitten en mineralen bevat. Daarom wordt het ook
gebruikt als vleesvervanger. In gekende recepten kan je het vlees weglaten en vervangen
door tofu. Op die manier hoeft vegetarisch koken niet moeilijk te zijn.
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Tofu is erg neutraal, het heeft weinig smaak op zich. Daardoor is het veelzijdig. Je kan
het op veel manieren klaar maken. Het neemt de andere smaken van een gerecht op.

s tu s e n ee n
s

Oplossingen
De Aarde mooi houden, pagina 5:
1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A, 8B
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Elenor Martin

http://melspantrykitchen.

https://www.craftberrybush

Rita Nikkels-Visser

Https://pin.it/2gHB1cw

http://makeover.nl
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http://notedlist.com/diy-balloon
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KRANT PER POST KRIJGEN

WORD VEDETTE

Gazet Vedette wordt gratis
per mail verzonden. Je kan
hem ook downloaden via
www.Pasform.be
of
via
facebook.com/Pasformvzw

Wil je ons een verslagje of foto sturen van jouw
bezigheid?

Vedetten die niet vertrouwd
zijn met internet of geen printer
hebben, krijgen Gazet Vedette
gratis per post in de brievenbus.

Laat van je horen via sofie@pasform.be of bel
naar Krista op 0468/ 16 79 37.

Ken je iemand die Gazet Vedette
graag zou ontvangen?
Vraag na of je zijn of haar adres
aan ons mag bezorgen en
mail de contactgegevens naar
sofie@pasform.be

Wil je ons een vraag stellen of een suggestie
geven? Wil je geïntervieuwd worden? Dat kan
allemaal.

ZIJN WIJ AL FACEBOOK VRIENDEN?
Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind je zeer
regelmatig toffe nieuwtjes, leuke weetjes en
amusante doe-activiteiten.
Zien we je daar?

WAT DENK JIJ ER VAN?

GAZET VEDETTE VOOR MEER
Organisaties kunnen Gazet
Vedette op papier ontvangen, in
grotere aantallen.
Voor een pakket van 10
Gazetten vragen wij 12€,
verzendingskosten inbegrepen.
Elk bijkomend exemplaar mee
verzonden in hetzelfde pakket
kost 0.8€.
Je kan je aanmelden voor een
éénmalige bestelling of een
doorlopende bestelling, door te
mailen naar sofie@pasform.be.

We willen Gazet Vedette zo leuk mogelijk
maken voor jou. Daarom dat we heel graag
jouw mening horen.
•

Welke artikels vind je wel/niet leuk?

•

Welke artikels ontbreken er? Waarover wil
je graag lezen?

•

Hoe kunnen we de inhoud eenvoudiger en
duidelijker maken?

Stuur jouw mening naar sofie@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/PasformVzw. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je meldt je hiervoor aan door te mailen naar
sofie@pasform.be.

Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be

www.Pasform.be
www.facebook.com/PasformVzw
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

