
 Knutselchallenge!
Tijdens de Eneco Clean-Up Walk zul je zien hoeveel troep er in de 
natuur ligt. Om de natuur te beschermen, is het belangrijk dat je 
je eigen troep altijd weggooit in een prullenbak of meeneemt naar 
huis en daar weggooit. 

Recycle jij mee?
Afvalbedrijven verwerken de troep op een goede manier. En sommig afval wordt “gerecycled”. 
Dat betekent dat het een tweede leven krijgt. En dat kun jij ook doen met (een deel van) het af-
val dat je thuis hebt. Wil je lekker knutselen, bedenk dan eerst eens welke afvalproducten je kunt 
gebruiken, voordat je nieuwe spullen gebruikt.

Doe mee en win een prijs!
En wil je echt los gaan? Doe dan mee met onze Knutselchallenge! Maak een foto van de onder-
staande challenges, deel deze via Instagram of Facebook met #challengeenecocleanupwalk en 
maak kans op een mooie prijs! Wist jij dat de Kinderboekenweek dit jaar in het teken staat van 
Gi-Ga Groen? Daarom mogen de prijswinnaars een boek uitkiezen dat binnen dit thema valt. Je 
vindt de boeken waar prijswinnaars uit mogen kiezen hier.

Challenge 1: Pennenbak

Wie maakt de mooiste pennenbak? Kijk eens om je heen welke spullen je hiervoor kunt  
gebruiken. Alvast wat hints: een plastic bakje van kwark, slagroom, crème fraiche of een  
blikje (pas op voor de scherpe randjes!) of wc-rolletjes kun je goed gebruiken om mee te  
starten. Maar iets anders mag natuurlijk ook, als het maar afval is. 

Je kunt jouw pennenbak kleuren of schilderen of beplakken met gekleurd papier om het op te 
vrolijken. Maar: hoe meer afvalmateriaal je gebruikt, hoe groter jouw kans op de prijs. Dus wil 
je gekleurd papier gebruiken, pak dan eens oude tijdschriften. Of gebruik een oude theedoek 
of oude, kapotte kleding. Wedden dat jouw pennenbak super nice wordt? 

Ben je klaar maak dan een foto van jouw knutselwerk en deel deze via Instagram of Facebook 
met #challengeenecocleanupwalk en maak kans op een boek uit de Kinderboekenweek.
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Challenge 2: Smartphone

Mobieltjes zijn er in alle vormen en maten. Vaak worden ze na gebruik doorgegeven aan 
een ander om te gebruiken of ingeleverd voor recycling. Dat is ook heel belangrijk, want er 
zitten veel spullen in een mobiel die slecht zijn voor het milieu. 

Wij dagen jou uit een mobieltje te maken van afval. Gebruik om mee te beginnen  
bijvoorbeeld een leeg pakje drinken of oud karton. Een oude doos van koekjes of sauzen 
of koffiefilters of … kun je ook vast wel gebruiken. De apps kun je maken van  
afbeeldingen uit tijdschriften of stukjes verpakking. 

Maak jij de meest chille smartphone? Laat het ons zien en deel een foto van jouw  
zelfgemaakte smartphone via Instagram of Facebook met #challengeenecocleanupwalk 
en maak kans op een boek uit de Kinderboekenweek.

Challenge 3: Fotolijstje

Veel foto’s slaan we digitaal op. Maar het is ook leuk om foto’s in huis te hebben staan.  
Daarom dagen we je uit een mooi fotolijstje te maken van … inderdaad: afval! 

Tip: gebruik een rest stuk hout of karton om mee te beginnen. Denk bijvoorbeeld aan een 
stuk karton van een doosje waarin papa of mama of iemand anders een bestelling  
ontving. Je kunt ook een oude verpakking gebruiken. Bijvoorbeeld van een doos pasta, 
rijst, koekjes, wasmiddel of iets anders. Is het niet stevig genoeg, plak dan twee stukken 
karton op elkaar.
Versier je lijstje met bijvoorbeeld: stukken van oude, kapotte kleding, kroonkurken of dop-
jes, stukken verpakkingsmateriaal, plaatjes uit reclamefolders of tijdschriften.
Plak aan de achterkant schuin een langwerpig stuk karton, zodat het lijstje blijft staan. 
Pak er eventueel een bestaand lijstje bij als voorbeeld. Heb je een houten lijstje, vraag dan 
of een volwassene er een gaatje in wil boren of een ringetje aan wil maken zodat je het 
lijstje op kunt hangen. 

Is jouw fotolijstje klaar? Deel een foto ervan op Instagram of Facebook met  
#challengeenecocleanupwalk en maak kans op een boek uit de Kinderboekenweek.  
Het fotolijstje kun je zelf houden (doe er later bijvoorbeeld een actiefoto in van jouw  
Eneco Clean-Up Walk). Of geef hem aan je ouders/verzorgers of opa en oma.
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Challenge 4: Logo

De laatste challenge is de grootste. Houd je vast, hier komt ‘ie …. Maak als vierde chal-
lenge het logo van de Eneco Clean-Up Walk na van afval. En dan bedoelen we dit logo: 

Best lastig hè? Maar inmiddels heb je al zoveel geknutseld met afval, uh … we bedoelen 
“gerecycled” dat je hier vast al een pro in bent geworden. Daarom geven we je voor deze 
allerlaatste challenge geen hints. Succes!

En: ben je tevreden over het resultaat, maak dan een foto van jouw Eneco Clean-Up 
Walk-logo. En deel deze via Instagram of Facebook met #challengeenecocleanupwalk. 
Wie weet, win jij wel een mooi boek uit de Kinderboekenweek.
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