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week 37 – 9 september 2019 – tekst niveau AA 

Daarom is er nu een actie. 
de actie = wat je doet om te zorgen dat mensen iets gaan doen 

Repareer je spullen 
 
Mensen gooien snel spullen weg. 1 
Dat zeggen onderzoekers. 2 
Ze zouden hun spullen moeten repareren. 3 
Daarom is er nu een actie. 4 
 
Spullen weggooien 5 
Mensen hebben veel spullen.   6 
En die spullen kunnen kapotgaan. 7 
Denk maar eens aan kleren of speelgoed. 8 
En ook fietsen en telefoons gaan soms stuk. 9 
Wat doen mensen met spullen die kapot zijn? 10 
Dat wilden onderzoekers weten. 11 
Wat ontdekten ze? 12 
Mensen gooien goedkope spullen vaak meteen weg. 13 
Ze kopen dan iets nieuws. 14 
Dure spullen gooien mensen niet zo snel weg. 15 
Die laten ze wel maken. 16 
Of ze repareren de spullen zelf.  17 
 
De actie 18 
Mensen zouden meer spullen moeten repareren. 19 
Ook de goedkope spullen. 20 
Want dan hoef je die niet weg te gooien. 21 
En dat is beter voor het milieu. 22 
Daarom is er een actie gestart. 23 
Die actie heet: 24 
‘Waardeer het. Repareer het’. 25 
Dat betekent:  26 
Je moet goed voor je spullen zorgen en ze maken. 27 
De actie zie je op veel plekken. 28 
Er staan foto’s in de krant. 29 
En er zijn spotjes op de radio. 30 
Ook kun je filmpjes zien op tv. + 31 
 
Beter na gaan denken 32 
SIRE bedacht de actie. 33 
SIRE heeft al heel veel acties bedacht. 34 
Over pesten en over vuurwerk. 35 
En over aardig doen. 36 
SIRE hoopt dat mensen beter na gaan denken. 37 
En dat ze vaker hun spullen gaan repareren.+ 38 
Bron: jeugdjournaal.nl, sire.nl, fonkonline.nl, adformatie.nl, repareerhet.sire.nl 
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