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‘Hallo! 
Wij zijn de ZOET E ZUSJES  

weer en vandaag gaan we wat  
superleuks doen!’

9 7 8 9 0 4 3 9 2 3 8 4 2 NUR 280 
Kosmos Uitgevers,  
Utrecht/Antwerpenwww.kosmosuitgevers.nl

Saar en Janna willen iets doen voor de natuur!

Saar schrikt als ze op tv ziet dat het niet zo goed gaat met de aarde. 

Kunnen Janna en zij de natuur niet een beetje helpen? De Zoete 

Zusjes moeten meteen aan de slag, want er zijn plannen om een 

kantoor te bouwen op hun speelplek in het bos. Om de natuur én 

hun boomhut te redden, bedenken ze een actieplan. En niet zomaar 

eentje, want ze gaan zelfs op bezoek bij… de burgemeester! Lukt het 

de Zoete Zusjes om de bouwplannen tegen te houden?
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Wij zijn de ZOET E ZUSJES 

weer en vandaag gaan we wat  
superleuks doen!’

TIP

TIP

SAAR

JANNA

Wij zijn de Zoete Zusjes! Misschien ken je ons van onze filmpjes 

op YouTube. Elke week maken we een nieuwe video. We zijn gek 

op kleuren, knutselen, slijm maken, dansen, zingen en cadeautjes 

uitpakken en we beleven graag avonturen. Saar wil later in een 

musical spelen en Janna wil ballerina worden. Gelukkig duurt het nog 

heel lang tot we groot zijn, want we spelen het liefst de hele dag! 



Dit is onze grote broer Bram. Hij houdt van 

voetballen, Donald Duckjes lezen en gamen. 

Meestal is hij wel lief, maar hij haalt ook vaak 

grappen met ons uit. Later wil Bram piloot 

worden en de hele wereld over vliegen. Hopelijk 

mogen wij dan met hem mee!

Dit is onze papa. Voor de filmpjes bedenkt hij heel 

veel toffe challenges en gekke avonturen. Dat vinden 

we erg leuk, want soms mogen we zomaar allerlei 

snoepjes proeven of bakken vol met slijm maken. 

Alles mag van papa! Ook maakt hij heel veel grapjes 

en hij vindt het altijd spannend om mee te gaan op 

avontuur. 

Dit is mama. Zij houdt ervan om met ons te 

knuffelen. Als we vrij zijn vindt ze het leuk om 

samen te knutselen en te bakken. Als we van 

papa heel veel snoepjes mogen eten in een 

filmpje, zegt ze altijd dat we heel goed onze 

tanden moeten poetsen. Ze kan lekker koken en 

leest graag voor. Mama schrijft onze avonturen 

op, zodat jullie ze kunnen lezen. 
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HELP 

MEE!

Saar zit in de klas. Ze hebben net in de eetpauze naar het 

Jeugdjournaal gekeken. De beelden van de grote plasticsoep in de 

oceaan zagen er niet best uit. Saar zag een schildpad die helemaal 

vastzat in de rommel. Er hing zelfs een stuk plastic aan zijn poten. 

Ze is er een beetje stil van en heeft haar brood nog niet op.

‘Drijft die troep nog steeds allemaal in de zee, juf?’ vraagt Jorn.

De juf knikt. ‘Ja. Het gaat niet zo goed met de aarde. Mensen 

maken een heleboel rommel en dat gaat ten koste van de natuur.’ Ze 

trekt haar neus een beetje op. ‘De aarde warmt steeds verder op. 

Dat is niet goed voor de planten en de dieren.’

‘Maar hoe komt dat dan?’ vraagt Lotte.
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‘Ik zal het proberen uit te leggen,’ zegt de juf. ‘Maar het is best 

een lastig verhaal. We zagen net in het Jeugdjournaal al die plastic 

rommel. Dieren kunnen vast komen te zitten in het plastic of het 

per ongeluk opeten. Daar kunnen ze dood aan gaan. Maar mensen 

zorgen niet alleen voor een hoop rommel op de aarde en in de zee, 

maar ook in de lucht.’

‘Rommel in de lucht?’ Lotte haalt haar schouders op en kijkt door 

het raam naar buiten. ‘Ik zie niks.’ 

‘Ja, in de lucht,’ gaat de juf verder. ‘Er komen steeds meer gassen 

in de lucht. Bijvoorbeeld uitlaatgassen van een auto of een vliegtuig. 

Of de vieze rook uit de schoorsteen van een fabriek. Ook door de 

poep van koeien komt er een hoop vies gas in de lucht.’

‘Dat snap ik,’ roept Ian door de klas. ‘Koeienpoep stinkt 

verschrikkelijk!’ Hij knijpt met zijn vingers zijn neus dicht.

De juf lacht. ‘De stank is niet het probleem. Maar als een koe 

heerlijk gras eet, boertjes en windjes laat en een lekkere hoop 

koeienmest maakt, komen er dus gassen in de lucht. En dat zou 

helemaal niet zo erg zijn als we veel bomen en planten hadden, die 

de lucht weer schoonmaken.’ 

‘Zorgen bomen dan voor schone lucht?’ vraagt Ian. ‘Een boom kan 

toch niet schoonmaken?’

‘Jawel hoor,’ antwoordt de juf. ‘Bomen zijn superschoonmakers! 

Ze halen allerlei gassen uit de lucht en geven schone zuurstof terug 

aan de lucht. Daarom is het zo belangrijk dat er bomen en bossen 

bestaan.’ 

‘Maar juf,’ zegt Lotte bezorgd. ‘Een tijdje terug zagen we op het 
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Jeugdjournaal dat al die bomen in de regenwouden worden gekapt.’ 

‘En daar gaat het dus goed mis.’ De juf slaat haar armen over 

elkaar en vertelt verder. ‘Daardoor wordt de lucht steeds viezer 

en viezer. De broeikasgassen zorgen voor een soort laagje om de 

aarde, zodat de warme lucht niet weg kan. De aarde wordt steeds 

een beetje warmer en dat is heel slecht voor de natuur. De woestijn 
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wordt steeds droger en het ijs op de Noordpool smelt steeds 

sneller. Het gesmolten ijswater komt in de zee terecht, en daardoor 

wordt de oceaan ook steeds voller en warmer. Dat is niet goed voor 

het koraal en zorgt voor overstromingen. En je krijgt door de warmte 

steeds vaker extreem weer, zoals orkanen, bosbranden en heftige 

regenbuien.’ De juf kijkt de klas rond.

De meeste kinderen zijn er een beetje stil van geworden.

Ook Saar maakt zich zorgen. ‘Maar wat moeten we dan doen, 

juf?’ vraagt ze. 

‘Dat is een hele goede vraag, Saar. Daar wilde ik het juist over 

hebben. Wat kunnen wij doen om de natuur te helpen? Wie heeft er 

een idee?’

Saar steekt haar vinger op. ‘We kunnen minder vaak de auto 

gebruiken en lekker gaan fietsen.’

‘Een heel goed idee.’ De juf schrijft het idee op het bord. ‘Wie 

weet er nog iets?’ 

‘We kunnen heel veel bomen planten,’ zegt Ian.

‘Of minder vaak op vliegvakantie,’ zegt Lotte. 

Ook veel andere kinderen bedenken ideeën. Zoals zelf een tas 

meenemen naar de winkel, de verwarming wat lager zetten, afval 

goed scheiden, minder vlees eten en nog veel meer.

Na een poosje staat het hele digibord vol. De juf kijkt ernaar en 

zegt: ‘We hebben nu al een heleboel tips om de natuur een beetje te 

helpen. Misschien kunnen we allemaal thuis overleggen wat we zelf 

kunnen doen. Maar hier op school gaan we ook nog een hele leuke 

opdracht doen om de natuur te helpen.’
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Alle kinderen wachten in spanning af wat de juf gaat vertellen. 

‘We gaan een grote opruimactie houden in de buurt. Volgende 

week maandag gaan we de hele middag met vuilniszakken de buurt 

in om al het afval op te rapen. En het allerleukste is dat we met al 

dat plastic afval kunst gaan maken.’

‘Kunst?’ klinkt het door de klas. 

‘Ja, echte kunst. Met al die troepjes maken we mooie beelden 

of schilderijen. Zoals een landschap van plastic doppen of een 

poppetje van oude chipszakjes. Alles mag. En de 

kunstwerken kunnen we inleveren 

bij het gemeentehuis. 
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Daar gaan ze in de grote hal met alle rommelkunst een mooie ten-

toonstelling maken. En de burgemeester zal die openen. Zo zorgen 

we ervoor dat de hele stad weet dat het goed is om je plastic op te 

ruimen en de natuur een beetje te helpen.’ 

De ernstige stemming in de klas is meteen weg.

Ook Saar heeft weer een glimlach op haar gezicht. Ze vindt het 

altijd heerlijk om te knutselen. En als haar kunstwerk dan ook nog in 

het gemeentehuis mag staan… Dat zou geweldig zijn. 

De bel gaat.

‘Tot maandag allemaal,’ zegt de juf. ‘Maandagmiddag gaan we aan 

de slag met opruimen. Doe maar oude kleren aan. Hier op school 

hebben we vuilniszakken en prikstokken.’ Ze zwaait de kinderen uit.

Als ze die avond aan tafel zitten, vertelt Saar over de plannen op 

school. ‘We moeten echt de natuur helpen, mam. Maandag gaan we 

met de hele klas de buurt in om plastic op te ruimen. Er ligt veel te 

veel troep overal. Zelfs in de lucht. Dat zie je niet, maar het zit er 

wel.’ Ze prikt met haar vork in haar hamburger. ‘En we moeten ook 

echt minder vlees eten, want al die koeien zorgen ook voor vieze 

gassen waardoor de aarde opwarmt.’

‘Maar dan moeten we er toch juist meer opeten?’ zegt Bram. Hij 

steekt zijn laatste stukje hamburger in zijn mond. ‘Als we alle koeien 

opeten, kunnen ze ook geen scheetjes meer laten.’ Tevreden kauwt 

hij op zijn vlees. 

‘Nou, ik vind het wel een goede tip van Saar,’ zegt mama. ‘We 

kunnen best toe met wat minder vlees. Dat hoeft echt niet elke dag.’ 
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 De Zoete Zusjes beleven nog 
veel meer avonturen! 

Ken je onze andere boeken al?

Volg ons op social media:    De Zoete Zusjes      @dezoetezusjesVolg ons op social media:    De Zoete Zusjes      @dezoetezusjes

Je koopt ze bij je (online) boekwinkel. 
Vergeet niet om een review te schrijven 
en een duimpje omhoog te doen als je het 

een leuk boek vond! 



Volg ons op social media:    De Zoete Zusjes      @dezoetezusjes

TIP

TIP

SAAR
JANNA

TIP

TIP

SAAR
JANNA

Heel veel liefs 
van ons

Volg ons op social media:    De Zoete Zusjes      @dezoetezusjes

Bezoek ook eens onze website  
voor leuke kleurplaten, spelletjes en het 

laatste nieuws over de Zoete Zusjes!

TIP

TIP

SAAR
JANNA

www.zoetezusjes.com
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