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Ons groot opdrag!  
Hierdie is ‘n ekologie-ontmoeting wat op lentedag gedoen kan word om die kinders bewus te maak 

van hulle verantwoordelikheid om die aarde op te pas. 

Kom hier!: Een kind staan voor die ander en roep: “Kom hier, al my trolle!” Die ander vra dan: 

“Hoe?” Dan antwoord die kind voor: “Soos voëls!” Al die kinders klap dan hulle “vlerke”. Dit is daarna 

die volgende kind se beurt om te roep en daarna te sê soos watter diere hulle moet maak. 

Kompos-“Charades”: Die kinders kry beurt om met hul lyfies te wys wat alles vir kompos gebruik kan 

word. As dit te moeilik is om dit met hul lyfies te wys, kan hulle dit ook met woorde beskryf. Die kind 

wat reg raai, kry ‘n beurt om nog iets te wys wat kompos kan word. 

Woord 

Wyding 

Welkom 

Sing die temalied en doen die stilword-gebed soos by ontmoeting 15. 

Teks: Genesis 1:26-31 en Genesis 2:15 

Hulpmiddels: 

 EcoBrick voorbeeld of foto’s van voorbeeld (Indien jy ‘n EcoBrick as voorbeeld gebruik, wys vir 

die kinders hoe om die papiere in te druk en vas te stamp met ‘n stok.) 

 (https://www.aquarium.co.za/blog/entry/how-to-make-ecobricks-reducing-waste-at-home) 

 Papier met takke op geverf 

 Plat bakkie met verf 

 Verskillende groottes bottels wat gebruik kan word om blommetjies te verf 

In die begin het God alles gemaak in die he-mel en op die aarde. Gen 1:1-2 sê vir ons dat die aarde 

heeltemal onbewoonbaar was. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor 

die waters gesweef. Toe het God gesê: “Laat daar lig wees.” En daar was lig. God het lig en donker, 

water en land, plante en bome, seediere en voëls, diere en die mens gemaak. God het die mense 

baie spesiaal gemaak om vir Hom iets te doen.” 

WAT IS GOD SE OPDRAG AAN DIE MENS? 

Gen 1:26-31 – Toe het God gesê: ‘Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, 

sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die 

diere wat op die aarde kruip.’ God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God 

het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle ge-skep. Toe het God hulle geseën en vir hulle 

gesê: ‘Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor 

die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder 

het God gesê: ‘Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die 

bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en 

aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee Ek al die 
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groen plante as kos.’ So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was 

baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag.” 

En net om die laasgenoemde punt nog helderder te maak – Gen 2:15 – “Die Here God het die 

mens in die tuin laat woon om dit te be-werk en op te pas (bewaar).” – BEWOON, BEWERK, BE-

WAAR. 

Wat is die probleem? 

Een van ons grootste probleme op die oomblik in Suid-Afrika en oor die hele wêreld, is die gemors 

wat ons elke dag weggooi. Plastiek vat bv. baie lank om af te breek in kleiner stukkies en min plas-

tiek word herwin. Wanneer plastiek in ‘n asdrom gegooi word, kan dit herwin word om weer gebruik 

te word of dit kan verbrand word. Indien dit bv. in die straat neergegooi word, gaan dit deur die wind 

of reën in stormwaterpype beland wat dit na die riviere vat. Die riviere vloei weer uit in die see. Dus 

is die plastiek en ander vuilgoed besig om ons riviere te besoedel en alles in die see bymekaar te 

laat kom. (Wys vir die kinders die omvang van plastiek wat ons riviere besoedel. As jy foto’s van die 

internet aflaai, wees sensitief vir die kinders. Moenie diere wys wat verstrengel is in plastiek as jy 

baie klein maatjies in die groep het nie.) 

Ons sal na ons opdrag moet luister wat God vir ons gegee het om die aarde te bewoon (daarop te 

bly) en dit te bewerk (dit op te pas en mooi te versorg), anders gaan ons nie meer ‘n aarde hê om 

op te bly nie. 

Ons is vandag by ‘n spesiale dag in die jaar: lentedag! Ons vier hierdie dag om te dink aan alles wat 

God gemaak het en hoe Hy elke jaar nuwe lewe gee. Blommetjies en plantjies begin weer blom. As 

ons velde vol gemors lê, gaan die blommetjies nie lekker kan groei nie en as ons riviere besoedel is, 

kan dit ook nie skoon water gee vir ons plante en blomme nie. 

Wat kan jy doen om ‘n verskil te maak? 

Een van die goed wat julle as ‘n KIX groep kan doen, om ‘n verskil te maak, is om ‘n projek aan te 

pak om ‘n gedeelte in julle dorp wat baie vuil is, skoon te maak. Dit is dalk ‘n projek wat julle as ‘n 

KIX-groep saam met die kerk of skool kan aanpak. Reël ‘n spesiale dag om bymekaar te kom, kry ‘n 

klomp plastiek handskoene en swart sakke en gaan ruim die area op. Wees versigtig om glasstukke 

op te tel, los die glasstukke eerder vir die volwassenes wat help met die opruimprojek. 

Wat maak jy nou met al die gemors wat julle bymekaar gemaak het? 

Die maklikste sal wees om dit net weg te gooi, maar daar is ‘n ander manier om dit weer te gebruik 

om iets goeds mee te doen.  

Ons noem dit “Ecobricks”. 

Ons het die inligting van EcoBricks op die webbladsy van Two Oceans Aquarium gekry. Vir meer 

inligting kan jy gaan soek op die volgende webbladsy: 

 https://www.aquarium.co.za/blog/entry/how-to-make-ecobricks-reducing-waste-at-home 

Kyk hoe besoedel plastiek ons riviere en die see 

https://www.aquarium.co.za/blog/entry/how-to-make-ecobricks-reducing-waste-at-home
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Wat is ‘n EcoBrick?  

‘n EcoBrick is ‘n plastiek bottel wat vol gestop word met nie-bioafbreekbare gemors. Die bottels kan 

gebruik word as boumateriaal om huise, skole en meubels mee te bou. 

Hoe om ‘n EcoBrick te maak: 

Kyk onderaan hierdie bladsy. 

Om EcoBricks te maak, is nie om die vervaardiging of gebruik van plastiek aan te moedig nie, maar 

eerder ‘n tydelike manier om die omgewing te beskerm totdat ons maniere vind om plastiek heel-

temal uit te skakel. EcoBricks wil vir ons nuwe gewoontes aanleer, bv. in plaas daarvan om ‘n lek-

kergoedpapiertjie in die drom te gooi, kan dit eerder in ‘n 2-liter-bottel gestop word wat langs die vul-

lisdrom gehou word. 

Die EcoBrick Exchange gebruik net 2-liter-bottels sodat groter bouprojekte almal met dieselfde 

grootte “stene” gebou kan word, maar vir persoonlike bouwerk kan kleiner bottels of bottels met 

vreemde vorms ook gebruik word. 

EcoBricks wat volgestop is, kan afgegee word by enige van die afset-punte wat op die webtuiste 

aangegee word. ‘n Mens kan ook self ‘n EcoBrick-projek begin in jou gemeenskap. Kontak die Eco-

Brick webtuiste vir meer inligting. 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoekom God vir ons hierdie opdrag gegee het. 

2. Ek wonder op watter ander maniere jy die aarde kan versorg. 

3. Ek wonder wat jy nog met EcoBricks sal kan bou. 

Werskaf 

 Begin ‘n herwinningsprojek by julle KIX-groep. 

 Maak voorbeelde van ‘n rivier wat skoon is en ‘n rivier wat besoedel is in die grond buite. 

 Maak blomkaartjies vir lente deur ‘n bottel se agterkant in verf te druk en dan op papier te druk. 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 16. 

Besoedelde rivier Skoon rivier 
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Mense stop 2-liter-bottels vol nie-bioafbreekbare gemors en bou beddings om groente in te plant. 


