Schaap zwemt niet door zwerfvuil
Mechelen, 4 augustus 2020 – Door de promotie van vakantie in eigen land, trokken veel Vlamingen
de afgelopen maand naar de kust. Klein en groot ruilden hun eigen ‘kot’ in voor het warme strand en de
verkoelende zee. Waar veel mensen samen komen, is meestal ook veel afval en zwerfvuil. Daarom
lanceert Mooimakers in samenwerking met Pelckmans uitgevers het boek en educatief pakket “Schaap
zwemt niet”. In het uitvouwbare boekje maakt Schaap kinderen laagdrempelig bewust van zwerfvuil en
reikt hen tegelijkertijd ook de oplossing aan. Hiermee breidt Mooimakers haar educatief aanbod naar
de allerkleinsten in de strijd tegen zwerfvuil verder uit.
In het vierde deel van de Schaap-boekenreeks komt Schaap eraan gezwommen! De zon schijnt en
Schaap wil in zee. Er is wel een groot probleem. Waarom is Zeehond teleurgesteld, Schildpad zo moe
en Haai helemaal woest? Wat kan Schaap doen om de dieren weer blij te maken? De eenvoudig
getoonde afbraaktijden in het boekje maken het afvalprobleem tastbaar voor jonge kinderen, en geeft
hen ook zin om er daarna iets aan te doen. Wie wil immers niet dat Haai en Zeehond weer blij zijn?
Educatief aanbod in de strijd tegen zwerfvuil
Naast Operatie Proper, het project dat scholen een duwtje in de rug geeft om in actie te komen
voor meer openbare netheid en de lespakketten voor de eerste en tweede graad secundair, breidt
Mooimakers haar educatief aanbod uit naar de allerkleinsten. Op deze manier zetten ze in op educatie
vanaf het prilste begin om zo te werken naar een toekomst waarin zwerfvuil geen plaats meer heeft.
Vroeg begonnen is tenslotte half gewonnen.
Grote actie in alle Vlaamse scholen
Begin september stuurt Mooimakers élke Vlaamse kleuterschool een Schaap zwemt (niet) pakketje toe.
Daarin zit het nieuwste Schaap boekje, een educatief pakket waarmee de leerkrachten gemakkelijk aan
de slag kunnen en ondersteunende stickers om op de vuilnisbakken van de school te kleven. Zo is het
voor de kinderen meteen duidelijk in welke vuilnisbak ze hun afval moeten gooien én waarom dat zo
belangrijk is.
De Vlaamse basisscholen kunnen zich bovendien ook registreren als ‘properste school’
via https://mooimakers.be/schaap-zwemt-niet. De winnende school krijgt de auteurs van Schaap zwemt
niet over de vloer voor een exclusieve lezing én krijgt bovendien een leuk Schaap pakketje, met daarin
de andere Schaap boekjes.

Over Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers
organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een
proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk
waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het
afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor
de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn
verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (vvsg).
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Eef Rombaut is gespecialiseerd in onderwijs, storytelling & design voor kinderen. Ze werkt aan de
Universiteit Antwerpen en is Onderwijsadviseur voor middelbare scholen. Eef begrijpt de sfeer van
ouderschap en onderwijs vandaag. Haar ervaring met verhalen vertellen, hedendaags design en
onderwijs komt terug in haar werk.
Emma Thyssen is sinds zelfstandig illustrator en freelance ontwerper van kinderboeken,
familieparcours, reis/restaurantgidsen, kindercollecties en luisterboeken.
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