Plant een boom,
kweek bewustzijn
Educatieve programmagids
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Wat is TICCIT?
TICCIT is een educatief programma over bomen, duurzaamheid en milieu - en
absoluut de moeite waard voor u, uw bedrijf, uw gemeenschap en de
branche. TICCIT staat voor ‘Trees Into Cartons, Cartons Into Trees’ (van boom
naar doos, van doos naar boom). Zelf zeggen we meestal ‘tick-it’. Met TICCIT
rolt u de mouwen op en maakt u een verschil in uw gemeenschap. Het idee
is dat u contact opneemt met uw plaatselijke basisschool en daar de kinderen lesgeeft (of
dat door hun leraar laat doen) over bomen, recycling en papier. We hebben een kant-enklare presentatie met notities voor u, maar het belangrijkste (en meest dankbare) voor u
overgelaten: de volgende generatie iets leren en inspireren. In dit document zijn we ervan
uitgegaan dat u aanwezig bent op de school en de kinderen zelf lesgeeft, maar dat kan
ook door de leraar worden gedaan, mits die goed is ingelicht.

Hoe zorgen bomen ervoor dat wij kunnen ademen?
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Nadat u de presentatie hebt gegeven (of nadat de leraar dat heeft gedaan), begint het
leukste deel. U gaat de kinderen helpen om zelf jonge boompjes te planten in een doos.
Ze kunnen de boom mee naar huis nemen en daar met doos en al planten, want papier
is biologisch afbreekbaar. De kinderen in uw gemeenschap zien dan met eigen ogen
hoe de cyclus ‘van boom naar doos, van doos naar boom’ in zijn werk gaat, terwijl ze
opgroeien tot de volgende generatie consumenten en milieubeheerders. Eerdere
deelnemers hebben ons laten weten dat het fantastisch was om te zien hoe het kwartje
viel bij de kinderen - dat ze een verschil in de wereld kunnen maken door te recyclen en
door goed met het milieu om te gaan. Het is een intense ervaring voor ze, en ook voor u.
Na afloop van de presentatie weten de leerlingen meer over:
●

De voordelen van bomen voor de levenscyclus van de aarde

●

De voordelen van papieren verpakkingen ten opzichte van plastic en andere
minder duurzame verpakkingsmaterialen

●

Hoe papier wordt gemaakt

●

Hoe een doos wordt gemaakt van papier

●

Hoe een doos in de loop van de tijd biologisch afbreekt
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Hoe kan ik meedoen?
Bent u er klaar voor om
uw gemeenschap en
de nieuwe generatie te

Een boom wordt eerst geoogst
in een bos. Dat is te vergelijken
met het oogsten van tarwe van
een akker op een boerderij.

veranderen met TICCIT?
Hier leest u hoe u dat
doet. U kunt de timing
afstemmen

op

uw

eigen planning en die
van de school, maar
het ideale moment om
naar de school te gaan, is waarschijnlijk tussen oktober en februari. Neem allereerst
contact op met uw lokale basisschool en prik een datum voor de TICCIT-presentatie.
De presentatie duurt waarschijnlijk één tot twee uur. De presentatie is geschikt voor
groepen van elke grootte, maar zorg wel dat u weet hoeveel deelnemers er zijn, zodat u

Van de boom worden
balken gemaakt voor
het bouwen van huizen
en het maken van
meubels. Het snoeihout
en de restanten gaan
naar een papierfabriek,
waar er papier en
karton van wordt
gemaakt.

voor iedereen een jong boompje kunt bestellen. Bedenk ook of u de presentatie zelf
wilt geven of dat door een leraar wilt laten doen. Bestel de jonge boompjes bij een
tuincentrum of kwekerij bij u in de buurt of online. Misschien is een kwekerij bereid om
de jonge boompjes gratis ter beschikking te stellen, maar ga ervan uit dat u ze moet kopen.
We raden u aan om een gewone doos van ongecoat karton uit uw eigen fabriek te
gebruiken en die met behulp van de kniphulp op het losse vel op maat te maken. U kunt

Vervolgens worden
van het karton
dozen gemaakt.

de school ook vragen om de kinderen dozen mee te laten nemen van droge voedingsmiddelen (zoals ontbijtgranen, koekjes of pasta) of van andere droge producten. We
hebben een kniphulp gemaakt waarmee u dan zelf een plantenbakje maakt (zie het losse
vel ‘Zelf een plantenbakje maken’). Verpakkingsdozen van ontbijtgranen zijn ideaal om
een plantenbakje van te maken.
U kunt voorafgaand aan uw bezoek een persbericht naar de lokale media sturen. Kranten
en tv-zenders zien dergelijke evenementen vaak als een mooie gelegenheid om te laten
zien hoe plaatselijke schoolkinderen bezig zijn met iets dat goed is voor het milieu. Dit is
ook een goede manier om uw bedrijf te promoten in de gemeenschap. Zorg dat eventuele
foto's die tijdens de activiteit worden gemaakt, mogen worden gebruikt in latere
TICCIT-promoties, door de school toestemming te laten geven. Stuur na afloop van het
evenement weer een persbericht naar de media, samen met foto's in hoge resolutie. Hoe
uitgebreider het artikel dat u instuurt, hoe groter de kans dat het wordt gepubliceerd. Stuur
daarnaast de beste foto's van het evenement naar TICCIT@ProCarton.com, zodat ze op
de website en social media kunnen worden geplaatst.
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Wanneer u het zaadje
of het jonge boompje in
de doos en vervolgens
in de grond plant, is de
doos ‘biologisch
afbreekbaar’, wat wil
zeggen dat hij weer in
gezonde grond
verandert.

Wat u nodig hebt om aan de slag te gaan
U hebt contact opgenomen met uw plaatselijke school en het TICCIT-concept uitgelegd.
De school is akkoord gegaan en jullie hebben een datum afgesproken voor de sessie (één

TICCIT-checklist

tot twee uur). Bespreek één tot twee weken vóór de presentatie met de leraar en/of de
schoolleiding of er benodigdheden in de school aanwezig zijn die u op de dag van het
evenement kunt gebruiken. Neem zelf alles mee waarover de school niet beschikt. Naast
een jong boompje voor elke leerling, moet u mogelijk het volgende meenemen:
●

Dozen

●

Potgrond

●

Troﬀels

●

Scharen

●

Posters/stencils

●

Kranten om tafels mee af te dekken

●

Tissues of keukenpapier om de plantenbakjes mee te voeren

●

Eventueel andere materialen, zoals verschillende soorten karton en dozen, foto's
van uw bedrijf enzovoort

Controleer ook of u een AV-systeem of projector van de school kunt gebruiken. Is dat niet
het geval, neem er dan zelf één mee. Maak de sessie zo interactief mogelijk door de
kinderen tijdens de presentatie vragen te stellen.

Contact
opnemen
Make
contact
with
the
school
and explain
met
de school
en het
the concept
concept
uitleggen

Gain Agreement
Toestemming
krijgen om het
to
run
the programme
programma
uit te voeren

21
a dateprikken
to
EenFix
datum
visit
the school
om de
school
te bezoeken

Sort your supplies
De benodigdheden
voor het
for the visit
- remember
bezoek
regelen
- genoeg
to order
enough saplings
jonge
boompjes
bestellen

pr(-campagne)
GetUw
your
PR (campaign)
inregelen
order
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Wat ga ik de kinderen leren?
Bomen worden gebruikt
voor het maken van...

Geen zorgen! We hebben de inhoud van de presentatie voor u geregeld. De onderstaande
informatie helpt u bij het geven van de presentatie en sluit aan op de PowerPoint-dia's die
we voor u hebben gemaakt. Het is natuurlijk uw presentatie, dus voel u vrij om inhoud te
verwijderen, te veranderen of toe te voegen.
Waarom bomen belangrijk zijn:
●

Bomen nemen het koolzuurgas op dat wij uitademen. Daarnaast geven ze
zuurstof af, dat heel belangrijk voor ons is, omdat we er niet zonder kunnen leven.

●

Bomen vormen de leefomgeving van vogels, eekhoorns, insecten en andere dieren.

●

Bomen houden de bodem op zijn plek en voorkomen dat deze wegspoelt (erosie).

●

De bladeren die van de bomen vallen, verrijken de bodem terwijl ze biologisch
worden afgebroken.

●

Boomwortels en -bladeren halen onzuiverheden uit de lucht en bodem.

●

Bomen zijn een bron van voedsel (bessen, fruit, noten).

●

Bossen zijn goede plekken voor recreatie in de buitenlucht.

We gebruiken bomen voor het maken van:
●

Balken voor het bouwen van huizen en gitaren, voor het maken van meubels en
potloden enzovoort.

●

Papierproducten, zoals papieren handdoekjes, toiletpapier, kranten en kartonnen
verpakkingen.

●

Houtblokken en houtskool om mee te koken en stoken.

●

Bijproducten van hout worden gebruikt voor het maken van een breed scala aan
producten, variërend van terpentine en verf tot medicijnen en voedsel!

De bomen die in Europa worden gebruikt om papier te maken, zijn voornamelijk afkomstig
uit duurzaam beheerde bossen. Wanneer er een boom wordt gekapt voor het maken van
papier, worden daar nieuwe bomen voor in de plaats geplant. Meestal worden in Europa
voor elke gekapte boom drie tot vier nieuwe bomen geplant. Er komt in Europa elke dag
een oppervlakte van maar liefst 1500 voetbalvelden aan bos bij! Bomen worden geoogst,
net als het fruit en de groente die u eet.
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Wat ga ik de kinderen leren?

V E R V O LG

Dennenbos
Foto: © Iggesund Paperboard.

Hoe papier wordt gemaakt:
●

Het hout wordt in kleine stukjes gezaagd, ter grootte van een muntstuk.

●

De houtstukjes bestaan voor wel de helft uit water. Dat wordt er uit ‘gekookt’.
Hierdoor ontstaat een mengsel van heel kleine houtvezels en ‘lignine’, een
natuurlijke lijm die de vezels bij elkaar houdt.

●

De lignine wordt uit het mengsel gehaald, zodat alleen de houtvezels overblijven.

●

De houtvezels (of pulp) worden samengeperst en tot papier gedroogd.

Recycling van papier
●

Wanneer we papier en karton recyclen, maken we nieuwe papierproducten van
materiaal dat al eerder is gebruikt, in plaats van dat dat materiaal wordt weggegooid.

●

Gerecycled papier wordt gemaakt van oude kranten, dozen, boeken, documenten
en tijdschriften.

●

Ongeveer 50% van alle dozen die in Europa worden gebruikt, is gemaakt van gere
cyclede vezels.

●

Papier wordt meer gerecycled dan welk ander materiaal dan ook, inclusief glas,
plastic en metaal.

●

Papier kan ongeveer vijf tot zeven keer worden gerecycled voordat de vezels te
zwak worden om nogmaals te gebruiken.

Papierfabriek Iggesund Workington
Foto: © Iggesund Paperboard.

Rollen karton
Foto: © Iggesund Paperboard.
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Tijd om te planten en om dozen te veranderen in bomen

Nu gaat u de kinderen laten zien hoe ze dozen kunnen gebruiken om nieuwe bomen te
kweken. In dit deel van het programma wordt duidelijk wat er wordt bedoeld met de
levenscyclus ‘van boom naar doos, van doos naar boom’. Leg de ‘levenscyclus van een
doos’ dus goed uit.
1. Een boom wordt in het bos geoogst, net zoals fruit en groenten worden geoogst.
2. In de papierfabriek wordt van de boom papier en karton gemaakt.
3. Van het karton wordt een doos gemaakt. Daar wordt het product in gedaan,
waarna de doos naar de winkel wordt gestuurd.
4. Wanneer het product is gebruikt, kan de doos worden gerecycled of biologisch
worden afgebroken tot gezonde grond, waardoor een jong boompje kan
uitgroeien tot een nieuwe boom.

Waarom bomen belangrijk zijn

Bomen oogsten
Papier en
karton maken

Bomen
planten

Papier en
karton maken

Recycling
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Tijd om te planten

Bereid eerst de plek voor die u gaat gebruiken, door oude kranten neer te leggen en de
dozen door te geven.
Vul de doos tot ongeveer 2,5 cm onder de bovenrand met potgrond. Plant de jonge
boompjes tot ongeveer halverwege in de grond.

Zorg er ten slotte voor dat de
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Foto: paperbox.org
© 2015 Paperboard Packaging Council.

die er al in zitten) voordat
het jonge boompje wordt
geplant. Ook moet de
grond goed worden
bevochtigd.
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Pro Carton heeft ernaar gestreefd om in deze programmagids nauwkeurige informatie
te verschaffen. Deze gids is samengesteld om handige informatie te verstrekken over het
‘TICCIT’-programma voor scholen. Pro Carton biedt geen garanties met betrekking tot de
nauwkeurigheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen,
schade of ongemakken als gevolg van het vertrouwen op de informatie. Deelname
aan het TICCIT-programma gebeurt naar goeddunken en geheel op eigen risico van de
gebruiker.
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In 2018 gepubliceerd door Pro Carton
Pro Carton is de vereniging van Europese karton- en dozenfabrikanten en streeft ernaar om
karton en dozen te promoten als economisch en ecologisch uitgebalanceerd verpakkingsmateriaal met een belangrijke rol voor de maatschappij.
Ga voor meer informatie naar www.procarton.com/ticcit/

