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Een berg oude kleren 
 
In de landen Chili en Ghana is er een 1 
probleem. Daar liggen grote bergen 2 
oude kleren. Er liggen spijkerbroeken,  3 
T-shirts, jurken en andere kleren. Hoe 4 
komt die kleding daar? En hoe zorgen 5 
we ervoor dat die berg niet groter 6 
wordt? Of beter: dat hij weggaat?  7 
 
Wegwerpkleding  8 
Vroeger kochten mensen maar twee keer in het jaar kleren. Ze kochten kleren in 9 
de lente of zomer en in de herfst of winter. Maar nu kopen mensen het hele jaar 10 
kleren. Daarom moet er heel veel kleding gemaakt worden. Deze kleding heet:  11 
wegwerpkleding. Wegwerpkleding is heel goedkoop. Daarom willen veel mensen 12 
deze kleding graag kopen. Maar deze kleren gaan snel kapot. Daarom gooien 13 
mensen die kleding snel weg.  14 
 
Mens en milieu 15 
Wegwerpkleding gaat niet lang mee. En het is slecht voor mensen en het milieu. 16 
Om één T-shirt te maken, heb je heel veel water nodig. Net zoveel water als één 17 
mens drinkt in meer dan twee jaar. Het water wordt gebruikt om de kleren te 18 
kleuren. De fabrieken die de kleding maken, zijn ook slecht voor mensen en het 19 
milieu. Want zij vervuilen de lucht. Maar mensen blijven kleren kopen. Dus de 20 
fabrieken blijven deze kleren maken die snel kapot gaan. Veel kleren worden 21 
alweer snel weggegooid. Die kleren komen bij het afval terecht. Of ze worden 22 
verbrand. Maar in de kleren zitten kleurstoffen. Die zijn giftig. Dus je kunt de 23 
kleren niet zomaar verbranden. Want dat is ook slecht voor mensen en het 24 
milieu. Daarom worden veel kleren gedumpt. Bijvoorbeeld in Chili of Ghana.  25 
 
Opnieuw gebruiken en minder kopen 26 
Mensen moeten dus niet te veel kleren weggooien. Hoe kunnen ze dat doen? Ze 27 
moeten het liefst geen kleren meer kopen. Of maar heel weinig kleren. Draag 28 
dus kleren die je al hebt. Draag je kleren niet vaak? Verander er iets dan aan, 29 
zodat je ze wel gaat dragen. Of ruil je kleding met iemand. Wil je je kleren echt 30 
niet meer? Gooi ze dan in een container van ReShare van het Leger des Heils. 31 
Dan kan de kleding opnieuw gebruikt worden. Wil je toch iets nieuws kopen? 32 
Koop dan alleen goede kleren waar je lang mee kunt doen.  33 
 
Hoeveel kleren heb je nodig? 34 
Mensen kopen steeds meer kleren. Dat gebeurt in de hele wereld. Maar mensen 35 
dragen de kleren minder vaak. En ze gooien ze sneller weg. De makers van 36 
kleding gaan niet minder kleding maken. Want zij willen veel kleding verkopen. 37 
Dan kunnen ze meer geld verdienen. Daarom moeten kopers van kleding zelf 38 
goed nadenken. Zij moeten niet zoveel kleren kopen. Ze moeten denken: Heb ik 39 
niet al genoeg kleren?  40 
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Kleding kun je opnieuw 
gebruiken 
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ReShare 41 
Het Leger des Heils helpt mensen die bijvoorbeeld 42 
arm of eenzaam zijn. ReShare hoort bij het Leger 43 
des Heils. De mensen van ReShare zamelen 44 
tweedehands kleding in. Zij willen dat de kleding 45 
opnieuw gebruikt wordt. Een deel van de kleding 46 
wordt aan mensen gegeven die hulp nodig hebben. 47 
Een ander deel van de kleding gaat naar de winkels 48 
van ReShare. Mensen die weinig geld hebben, 49 
kunnen daar kleding kopen. Maar ook andere 50 
mensen kopen daar kleding. Dat is goed voor het 51 
milieu. En er zit vaak unieke kleding tussen. Daarom 52 
kopen jongeren deze kleding ook graag. Het geld 53 
voor de kleren gaat naar het Leger des Heils. Daar 54 
kan het Leger des Heils weer mensen mee helpen.  55 

Bron: nos.nl, businessinsider.nl, milieucentraal.nl, hetkanwel.nl, greendeals.nl, legerdesheils.nl, reshare.nl 
 

En het is slecht voor mensen en het milieu. 

het milieu = de lucht die je inademt en de natuur om je heen 

 

Maar in de kleren zitten kleurstoffen. Die zijn giftig. 

giftig = waar een stof in zit die gevaarlijk is 

 

Daarom worden veel kleren gedumpt. 

dumpen = iets weggooien zodat je er zelf geen last meer van hebt,                                                                                                              

ergens achterlaten 

 

Gooi ze dan in een container van ReShare van het Leger des Heils. 

de container = heel grote kist om spullen in te verzamelen 

 

De mensen van ReShare zamelen tweedehands kleding in. 

inzamelen = dingen bij elkaar brengen om er iets mee te doen 

 

En er zit vaak unieke kleding tussen. 

uniek = heel bijzonder 

 

Foto © Het Leger des Heis 
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Een winkel van 
ReShare 
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 Voor het lezen 

1. Kijk naar de tekst. De titel van de tekst is Een berg oude kleren. Waar zou 

de tekst over gaan, denk je? Waar zouden die oude kleren liggen? En waarom 

liggen ze daar? 

 

 

 

 

 

2. Luister en lees de woorden mee. 

Chili 

[spreek uit: 

sjie – lie] 
 

Ghana 

[spreek uit: 

gaa – naa] 
 

spijkerbroeken 

spij – ker – broe – ken 

spijker – broeken 

spijkerbroeken 

     

T-shirts 

[spreek uit: 

tie – sjurts] 
 

wegwerpkleding 

weg – werp – kle – ding 

wegwerp – kleding 

wegwerpkleding 

 

gooien 

[spreek uit: 

goo – jun] 

     

milieu 

[spreek uit: 

mil – jeu] 

 

weggegooid 

[spreek uit: 

weg – gu - goojt] 

 

container 

[spreek uit: 

kon – tee – nur] 

     

ReShare 

[spreek uit: 

rie – sjer] 

 

unieke 

u – nie – ke 

unieke 

 

 

 

De tekst heet Een berg oude kleren. Wat doe je in deze les? 

• Opdracht 1: Je voorspelt waar de tekst over gaat. 

• Opdracht 2: Je leest de tekst. Je maakt vragen die bij de stukjes horen. 

• Opdracht 3: Je vult een schema over de tekst in. 

• Opdracht 4: Je maakt vragen voor een quiz. En je speelt de quiz. 

• Opdracht 5, 6 en 7 zijn extra opdrachten. 
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 Tekst lezen en vragen stellen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

1. Lees de inleiding van de tekst. 

• Schrijf een vraag op die je bij de inleiding hebt. 

 

 

 

• Welk probleem is er in Chili en Ghana? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jullie gaan nu de tekst lezen. Luister naar je juf of meester. 

• Lees steeds een stukje van de tekst. 

• Stel zelf een vraag bij dat stukje. 

• Geef dan antwoord op de vraag die bij dat stukje hoort. 

 

Hoi, ik ben Boek. Als ik een tekst lees, stel ik vragen. 

Want dan begrijp ik de tekst beter. Ik kijk ook of het 

antwoord in de tekst staat. 

 

Een vraag kan beginnen met: 

wie, wat, waar, waarom, wanneer, welke of hoe. 

 

 

 

 

Foto © Denn=fotografie 

Heb je oude kleren? Gooi ze weg in  
de container van het Leger des Heils. 
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Wegwerpkleding 

2. Lees het stukje Wegwerpkleding. 

• Schrijf een vraag op die je bij dit stukje hebt. 

 

 

 
• Wat is het probleem van wegwerpkleding? 

A. Wegwerpkleding is heel goedkoop, maar gaat snel kapot. Daarom 

gooien mensen deze kleding snel weg. 

B. Wegwerpkleding is kleding die niet mooi is en de kleding is altijd te 

groot. Daarom gooien mensen de kleding weg. 

C. Wegwerpkleding kun je alleen in de herfst of winter dragen. Je hebt er 

niets aan de lente of zomer. 

 

Mens en milieu 

3. Lees het stukje Mens en milieu. 

• Schrijf een vraag op die je bij dit stukje hebt. 

 
 

 

• Wegwerpkleding is slecht voor mensen en het milieu. Waarom? Zet een 

kruisje voor drie dingen. 

 Als je de kleren verbrandt, komen de giftige kleurstoffen eruit. 

 De fabrieken die de kleding maken vervuilen de lucht. 

 De kleren zijn veel te duur, dus blijven ze in de winkels hangen. 

 Er is heel veel water nodig om kleren te maken. 

 Er worden alleen maar T-shirts gemaakt. 

 Mensen kunnen twee jaar geen water drinken. 

 

Opnieuw gebruiken en minder kopen 

4. Lees het stukje Opnieuw gebruiken en minder kopen. 

• Schrijf een vraag op die je bij dit stukje hebt. 
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• Mensen zouden niet zoveel kleren moeten weggooien. Hoe kunnen ze 

daarvoor zorgen? Lees de zinnen. Streep het foute woord door. 

➢ Ze moeten veel / weinig kleren kopen. 

➢ Ze kunnen de kleren ruilen / bij het afval gooien. 

➢ Ze kunnen de kleren in een container gooien. Dan kan de kleding 

opnieuw / niet meer gebruikt worden. 

➢ Ze moeten kleren kopen waar je kort / lang mee kunt doen. 

 

Hoeveel kleren heb je nodig? 

5. Lees het stukje Hoeveel kleren heb je nodig? 

• Schrijf een vraag op die je bij dit stukje hebt. 

 

 

 

• Wie moeten er goed nadenken over het kopen en weggooien van kleding? 

 
 

 

ReShare 

6. Lees het stukje ReShare. 

• Schrijf een vraag op die je bij dit stukje hebt. 

 
 

 

• De mensen van ReShare zamelen tweedehands kleding in. Wat wordt er 

met deze kleding gedaan? Noem twee dingen. 

 
 

 

 

 

Na het lezen 

7. Stel je voor dat je weer een keer kleding mag kopen. Aan welke dingen denk 

je dan? Waarom? 
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 Zet in de goede volgorde 

In de tekst heb je gelezen over een probleem. Het probleem is: wegwerpkleding 

wordt gedumpt. Hoe komt dat? En wat gebeurt er dan? 

 

Lees de zinnen. Wat gebeurde er het eerst? Zet daar een ‘1’ voor. En wat 

gebeurde er daarna? Zet daar een ‘2’ voor. Ga zo verder. 

 

Tip: Knip de zinnen uit. Leg de strookjes in de goede volgorde onder elkaar. 

Schrijf daarna de cijfers op de strookjes. 

 

 Deze dingen zijn heel slecht voor mensen en het milieu. 

 Mensen gooien veel kleding weg. 

 Mensen kopen veel kleding. 

 Veel kleren komen bij het afval terecht of worden verbrand. 

 Wegwerpkleding is goedkoop. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

Goede kleding kan vaak nog opnieuw gebruikt worden 

Foto © Denn=fotografie 
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 Een vragenspel maken 

1. Je gaat vragen bij de tekst bedenken. Lees de uitleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klaar met de vragen? Geef ze aan een ander groepje. 

3. Beantwoord zelf de vragen van een ander groepje.  

4. Bespreek met je groepje: Wat was goed aan de vragen? Wat kan beter? 

 

 

 

In de tekst over wegwerpkleding staat veel informatie. Wil je die goed 

onthouden? Dan kun je een vragenspel over de tekst maken. 

Jullie gaan zelf vragen over de tekst bedenken.  

 

Wat moet je doen? 

• Werk in een groepje van drie. Lees samen de tekst nog een keer. Zoek in 

ieder stukje belangrijke informatie en weetjes. 

 

• Bedenk dan bij ieder stukje één vraag over de belangrijke informatie of 

weetjes. 

 

• Begin de vraag met woorden als: wie, wat, waar, waarom, wanneer, 

welke of hoe. 

 

• Zet het goede antwoord bij de vraag. En bedenk ook een fout antwoord. 

Zet het het goede en het foute antwoord onder elkaar, onder de vraag. 

Zet niet bij elke vraag het goede antwoord als eerste. Doe het door 

elkaar.  

 

•  Schrijf de vragen en de antwoorden netjes op de volgende bladzijde op. 
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Ons eigen vragenspel 

 

vraag 1 

 
 

 

 
A. 

  

B. 
 

 

vraag 2 

 
 

 

 
A. 

  

B. 

 

 

vraag 3 

 
 

 
 

A. 
  

B. 

 

 

vraag 4 
 

 

 
 

A. 
  

B. 
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 Tips over kleding (extra opdracht 1) 

Hieronder staan vijf tips. Lees de tips. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Geef nu antwoord op de vragen. 

 

1. Waar gaan de tips over? 

A. over hoe je je kleding langer kunt gebruiken 

B. over hoeveel kleren mensen weggooien 

C. over welke kleding er in winkels hangt 

 

2. De tips zeggen wat je kunt doen met kleren die je niet vaak draagt. In welk 

stukje van de tekst gaat het ook over deze kleren?  

A. in het stukje Mens en milieu 

B. in het stukje Opnieuw gebruiken en minder kopen 

C. in het stukje Hoeveel kleding heb je nodig? 

 

3. Tip 2 is: Repareer kapotte kleding.  

Wat betekent repareren? 

A. spullen die het niet meer doen uit elkaar halen 

B. spullen die kapot zijn weer heel maken 

C. spullen verkopen die je niet meer nodig hebt 

 

4. Wat zou je nog meer kunnen doen met kleren die je niet vaak meer draagt? 

Bedenk zelf een goede tip. 

 

 

 

 

 
 1 
 2 
 
3 
 
4 
 
5 
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 Wat denken ze? (extra opdracht 2) 

Draag je je kleren echt niet meer? Dan kun je ze in een container van ReShare 

van het Leger des Heils gooien.  

De mensen van ReShare zamelen deze kleding in. En ze zoeken de kleding uit. 

 

1. Kijk naar de foto. Op deze foto staan mensen van ReShare. 

2. Wat denken deze mensen volgens jou? Schrijf het op. 

 

 

  Deze mevrouw denkt: 
 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

_____________________ 

 

___________________ 

 

 

Deze mevrouw denkt: 
 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

________________ 

 

________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

Foto © Denn=fotografie 
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 Een poster maken (extra opdracht 3) 

In de tekst heb je gelezen over ReShare van het Leger des Heils. Lees het stukje 

Reshare nog eens goed. En kijk ook in het stukje Opnieuw gebruiken en 

minder kopen. 

 

1. Maak met jouw groepje een poster. Die poster is om iedereen te vertellen 

over ReShare. 

 

2. Kijk goed in de tekst. Zet op de poster: 

• wat het Leger des Heils doet 

• wat ReShare doet 

• waar je de kleren voor ReShare in moet doen 

• waar de kleren van ReShare naartoe gaan 

• wie er bij ReShare kleren kopen 

• waarom het goed is om bij ReShare kleding te kopen 

 

3. Weet je zelf nog meer over ReShare of het Leger des Heils? Schrijf dat dan 

ook op de poster. 

 

4. Versier je poster.  

 

5. Is jullie poster helemaal klaar? Ruil de poster 

dan met de poster van een ander groepje. 

Bekijk elkaars poster en lees de tekst die erop 

staat. Staat alles erop? En is het leuk om te 

lezen en te zien? 

 

Foto © Denn=fotografie 

Tweedehands kleding koop je 
bij ReShare 


