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hebbedingen: mooi of zooi?
Vaak krijg je ze zomaar: giveaways, oftewel hebbedingetjes. Voetbalplaatjes, magneetjes, pennen, tatoeages,
noem het maar op. De een gaat er extra boodschappen voor doen of meer chips van eten, de ander vindt het
maar rotzooi.

1. Welke giveaways heb jij het afgelopen jaar gekregen? Van wie?

test: hoe gek ben jij op giveaways?
2. Beantwoord de vier vragen van de test.
1.
A.
B.
C.

Je bent bij McDonald’s. Wat bestel je?
Een Happy Meal, daar krijg je zo’n leuk gratis spelletje bij.
Een Happy Meal, je buurjongen spaart die spelletjes.
Een hamburger, je geeft niks om zo’n gratis speeltje uit het Happy Meal.

2. Bij Albert Heijn krijg je bij elke 3 15,- boodschappen een smurf.
Spaar jij mee?
A. Nee, ik smurf niet mee.
B. Jawel, best leuk voor even, daarna gaat de smurf naar de rommelmarkt.
C. Ik ben gek op smurfen, heb al bijna de hele serie bij elkaar.
3. Bij Bart Smit krijg je bij de kassa een plastic Zapp-tasje met een tijdschrift, pakje
drinken, rolletje koekjes en reclamefolders. Wat doe jij?
A. Ik vraag of ik alleen het rolletje koekjes mag.
B. Tof, zo’n tasje met inhoud.
C. Ik hoef het tasje niet, als ik iets wil hebben, koop ik het wel.
4.
A.
B.
C.

Bij veel winkels krijg je dingen. Wat kies jij?
Zegeltjes.
Cadeautje.
Proefmonster van een product.

Kijk op
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En, wat ben jij: fan, anti of wil je alleen hebbedingetjes als ze nuttig zijn? Giveaways zijn vaak/niet/soms leuk,
dat hangt van je smaak af. Wat niet van je smaak afhangt is dat giveaways een heleboel afval opleveren. Dat is
gewoon een feit. Het is dus best goed om hier even bij stil te staan voor je een gratis weggevertje aanneemt!

wrap it up
Verpakkingen. Als je er eenmaal op gaat letten zie je ze overal. Om bijna alle producten die je koopt zit een verpakking. Papieren zakjes, plastic zakjes, dozen, blik, glas, noem maar op. Die verpakkingen leveren afval op.

3. Vanaf dat je opstaat totdat je naar bed gaat, gaan er
verpakkingen door je handen.
a] Welke verpakkingen heb jij gisteren allemaal weggegooid?

:

lijstje van Merijn

b] Welke producten waren er mee ingepakt?
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laagjes
Verpakkingen zijn vaak nuttig. Door verpakkingen blijft een krop sla vers, plakken kauwgumpjes niet aan elkaar
en is de televisie niet beschadigd op weg van de fabriek naar de winkel. Maar overdrijven kan ook. Dat is jammer,
want onnodige verpakkingen leveren onnodig afval op. En het kost grondstoffen en energie om verpakkingen te
maken en te vervoeren. Hieronder zie je de verpakking van een theezakje. Er zitten maar liefst vier laagjes verpakkingsmateriaal omheen.

laag 1

Cellofaan om het
doosje heen.
Reden: om de theeblaadjes droog en
vers te houden

laag 3

Papieren zakje om
het theezakje.
Reden: om goed te
laten zien welke smaak
thee er in zit

laag 2

Kartonnen doosje om
de theezakjes heen.
Reden: om meerdere
zakjes samen te
verkopen

laag 4

Wit buideltje met de
gedroogde theeblaadjes. Reden: om
de theeblaadjes bij
elkaar te houden

4a] W
 elke verpakking van het theezakje is volgens jou niet nodig?

b] Wat is het minimum aantal laagjes dat je nodig hebt om de gedroogde theeblaadjes in te
verpakken?

c] Welke laag van de verpakking kan gerecycled worden?

5. Bedenk nog twee producten die in vier of zelfs meer laagjes
verpakt zitten.

6. Is de verpakking nuttig of niet?

A. Komkommer in plastic:
nuttig / niet nuttig

B. Wii in doos:
nuttig / niet nuttig

C. Pakjes ontbijtkoek:
nuttig / niet nuttig

D. Klein spelletje in grote
doos: nuttig / niet nuttig

puntentelling

uitslag van de test

Vraag 1
A= 15
B= 10
C= 5
Vraag 2
A= 5
B= 10
C= 15
Vraag 3
A= 10
B= 15
C= 5
Vraag 4
A=5
B = 15
C = 10

Maximaal 25 punten:
Je vindt giveaways flauwekul. Van jou mogen ze meteen afgeschaft
worden. Giveaways worden alleen gebruikt om je meer spullen te laten kopen. En de wereld is al vol genoeg met rotzooi: dat levert een
berg afval op van hier tot Tokio. Alleen al in de ruim 200 McDonald’s
winkels in Nederland worden bijna 10 miljoen Happy Meals inclusief
giveaway per jaar verkocht. Je vindt dat maar niets.

Jouw totaal:
............................

Anti

Nut

30-45 punten:
Je vindt giveaways best oké. Maar dan moeten ze wel echt iets leuks
weggeven. Anders hoeft het niet zo nodig. Voor je het weet heb je je
hele kamer vol meuk liggen.
Minimaal 50 punten:

Fan

Je bent een echte fan van giveaways. Het is toch superleuk om zomaar
een cadeautje te krijgen? Je bent niet de enige. Dat blijkt wel uit de
smurfenactie die Albert Heijn ooit organiseerde: in een paar weken
tijd werden maar liefst 29 miljoen smurfen uitgedeeld in 29 miljoen
zakjes met 29 miljoen miniboekjes! Nederlanders zijn nu eenmaal fan
van gratis hebbedingen, en jij zeker!

