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De teams van het Staring College in Lochem en SG Marianum in Groenlo
wonnen de wedstrijd 'Win een reis naar Polen' met hun presentaties van
respectievelijk 'Een drijvend huis voor de kampung in Indonesië' en
'Biodiversiteit bij ANW'. De wedstrijd was een initiatief van 'Caretakers
Nederland' (www.caretakers4all.org) en Science Across the World Nederland
(www.utwente.nl/elan/nascholing/saw). Het Europees Platform in Alkmaar zorgde voor het
benodigde geld om twee docenten en zes leerlingen naar Katowice –Ustroń in Polen af te
vaardigen. Tijdens de conferentie (1-8 juli 2006) presenteerden de leerlingen het werk dat op
school was voorbereid.

Win een reis naar Polen
In NVOX van januari 2006 stond een oproep voor docenten en leerlingen (15-18 jaar) om op
24 maart 2006 tijdens de Science Across the World nascholingsdag bij GlaxoSmithKline
Zeist de resultaten van een voltooid project, dat geschikt zou zijn Nederland te
vertegenwoordigen tijdens de milieuconferentie voor leraren en leerlingen 'Youth for
sustainable development' in Katowice – Ustron. Het internationale netwerk “Caretakers for
the Environment” organiseert elk jaar een dergelijke conferentie, waarin leerlingen en
docenten uit een twintigtal landen duurzaamheidprojecten uitwisselen. Het thema van 2006
was “Youth for Sustainable Development”.

Wedstrijd
De twee genomineerde leerlingenteams van SG
Marianum in Groenlo (Biodiversiteit bij ANW) en het
Staring College in Lochem (ontwerpopdracht)
streden d.m.v. presentaties om de reis. Na afloop
maakte Karel Beets, voorzitter van Caretakers
Nederland, de jurybeslissing bekend. Winnaar werd
het team van het Staring College met hun ontwerp
voor een drijvend huis voor de kampung in Indonesië.
De drie
leerlingen (in
hun kampung Tshirts) en hun
docente Heleen Driessen konden met een subsidie
van het Europees Platform van 1-8 juli 2006 hun
project presenteren tijdens de jaarlijkse internationale
milieuconferentie 'Youth for sustainable development'
in Katowice–Ustroń. Adrie Niënkemper (bestuur
NVON) kon aan het teleurgestelde team van SG
Marianum vertellen dat het Europees Platform nog
een tweede prijs beschikbaar stelde, zodat ook dit
team met docent Louis Vermeulen in juli naar Polen
kon!

Caretakers of the Environment
De missie van Caretakers of the Environment International is: In order to prepare youth for
environmental leadership CEI is creating a worldwide network of secondary school teachers
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and students who think globally about environmental issues and who act locally on
community projects. CEI reaches out to youth and environmental educators in various
nations. encouraging them to view the earth as one independent environment and to work
together to preserve and restore nature.
Caretakers Nederland bestaat al 20 jaar, zodat er al veel Nederlandse teams afgevaardigd
zijn naar een conferentie, die elk jaar in een ander land in een ander werelddeel
georganiseerd wordt. Het Europees platform steunt helaas alleen conferenties in Europa. In
juni 2006 verscheen een speciaal nummer van het tijdschrift 'The Global Forum for
Environmental Education' ter gelegenheid van de 20ste editie van de conferentie in Polen.
Leuk is te weten dat de eerste conferentie in 198 plaats vond in Den Haag (Kamp
Ockenburgh) en in 1996 in Heerlen (Sintermeerten College).

De week in Katowice – Ustroń
Op zaterdag 1 juli vertrok het hele gezelschap (Staring College: Marinka de Jongh, 5 havo,
Rianne van Loenen en Lianne Schol, beide 5 vwo, SG Marianum: Anouk Beekhuis, 5 vwo,
Janneke Groenendijk en Anne Marneth, beide 6 vwo) naar Katowice.
De week zat vol presentaties, excursies en discussies,
die de deelnemers een gevarieerd beeld gaf over
mogelijkheden om in de verscheidene landen onze
wereld ook in de toekomst leefbaar te houden. Zo
toonde de delegatie uit Hong Kong hoe ecotoerisme
een rol kan spelen. De vertegenwoordigers uit India
belichtten een methode om in een school water uit de
regentijd vast te houden voor de droge tijd.
Dat de aanwezigheid van ongeveer tweehonderd
leerlingen en docenten uit achttien landen, van Europa
en Noord- en Zuid-Amerika tot Azië, ook benut werd
voor het leggen van sociale contacten, zal niemand verbazen. Het is ontroerend te zien, hoe
snel een zo gemêleerd gezelschap als oude bekenden met elkaar optrekt en tot
samenwerkingsafspraken komt voor de toekomst.
Anouk: We werden ondergebracht in een soort jeugdherberg, waar we met z'n drieën op een
kamer sliepen. Dat was heel gezellig met al die verschillende nationaliteiten. Er waren totaal
ongeveer 200 deelnemers waarvan 50 docenten. We hebben heel weinig geslapen. Dat
kwam niet door veel cafés in de omgeving, maar door een vol en strak georganiseerd
programma: overdag excursies naar cultureel erfgoed van Polen, 's avonds de presentaties.
We waren ingedeeld in vier groepen, die elk in een roulatieschema elke dag ergens anders
heengingen. Wij maakten de eerste dag meteen een excursie naar Auschwitz en Birkenau,
dat was heftig.
Rianne: Het meest indrukwekkende van de week vond ik het bezoek aan Auschwitz. Het was
een raar idee dat je op een plek was waar vroeger gewoon mensen op afschuwelijke manier
zijn vermoord. Maar het was ook wel iets wat je gewoon één keer in je leven moet hebben
gezien.
Het bezoek aan de concentratiekampen maakte diepe indruk. Vooral de tentoonstelling van
o.a. bergen schoenen, haar, tandenborstels, brillen en kunstbenen, die na de bevrijding in de
kampen werden gevonden, waren erg indrukwekkend.

Nederlandse presentaties
De Nederlandse leerlingen presenteerden een ontwerp van een huis voor de sloppenwijken
in Indonesië (Staring College) en een onderzoek naar de afname van biodiversiteit in ons
eigen land (Marianum).
Lianne (Staring College) heeft met haar ouders in Indonesië gewoond en zij kwam op het
idee een huis te ontwerpen voor een kampung, een (arm) dorpje. Het personeel raakte elk
regenseizoen dakloos door wateroverlast. Het groepje ontwierp een low-budget
gezinswoning, die niet kan overstromen.
2/4

Het ontwerp ‘Huis in de kampung’ is een woning op tonnen in hoogte beweegbaar langs
palen voor de stevigheid, die bij stijgend water gaat drijven.
De tonnen en het hout zijn ter plaatse volop verkrijgbaar.
Lerares Heleen Driessen nomineerde de drie voor de
nationale voorronden voor de ontwerpwedstrijd van Techniek
12plus. Naast het maatschappelijke en economische belang
heeft dit groepje ook breder gedacht, niet één huis, maar
eventueel om honderden. Daarom werd in september 2005
het ontwerp en de presentatie van deze drie leerlingen door
een jury van ontwerpers en ingenieurs beloond met de
benoeming tot juniorambassadeur voor techniek. Het
ontwerp is een van de voorbeeldopdrachten voor de internationale wedstrijden voor de
Sustainable Design Award in 2007 en is als praktische opdracht gepubliceerd op
www.techniek12plus.nl bij “Ontwerpen voor Duurzaamheid”. Alle leerlingen van het Staring
College maken een zelfgekozen ontwerp in het project Ecodesign bij ANW in 4 havo en 4
vwo. Voor het verbeteren van de duurzaamheid van hun ontwerp maken de leerlingen
gebruik van professionele ecotools.
Lianne en Marinka: Onze presentatie ging goed, we hebben ons idee goed kunnen
verwoorden. De andere deelnemers op de conferentie waren erg enthousiast, we kregen
veel positieve reacties. Tijdens de werd ook doorgevraagd, het gaf ons de kans meer te
vertellen over ons project. Dat was totaal anders dan de andere, maar dat was juist leuk voor
de afwisseling!
In najaar 2006 tijdens een uitwisseling van het Marianum met leerlingen in Perugia
begeleidde Heleen Driessen een internationaal Ecodesign-project. Teams met twee
Nederlandse en twee Italiaanse leerlingen ontwierpen samen bijvoorbeeld een ‘Breakfaster’
of een ‘Voetgangerstransportsysteem tussen wolkenkrabbers’. Om samen te kunnen
overleggen over een prototype moesten ze Engels spreken. Precies de doelstelling van de
uitwisseling!
Marianum koos het onderwerp 'Afname van biodiversiteit'. De gevolgen van de aantasting
van het milieu beginnen zichtbaar te worden. Onder invloed van de temperatuurstijging en de
aantasting van het leefgebied neemt de biodiversiteit af. Het in kaart brengen van
veranderingen in biodiversiteit is lastig, omdat het vaak een vergelijking van het heden met
het verleden betreft. Door van een vegetatietype, bijvoorbeeld grasland, een sterk door de
mens aangetaste vorm te vergelijken met een minimaal aangetaste vorm, zoals
productiegrasland met blauwgrasland, is de achteruitgang in een getal uit te drukken. In deze
vergelijking worden zowel de biotische als de abiotische factoren meegenomen. Het
groeiende milieuprobleem kan zo met een objectieve maat in beeld gebracht worden.
Fantastisch was hoe de meeste leerlingen in het Engels presenteerden en zich zo goed
mogelijk verstaanbaar probeerden te maken. Daar staken een aantal presentaties van 'native
speakers' schril bij af. Deze leerlingen hoeven dan wel geen vreemde taal te leren, ze
moeten wel leren begrijpelijk te presenteren voor alle anderen!
Marianum besteedt veel aandacht aan presentatievaardigheden (in het Engels). De
Nederlandse presentatie kreeg veel waardering!

Cultuur
Het ging in de conferentieweek in Polen niet alleen om
het behoud van de natuur of de biodiversiteit. Het ging
ook zeker om de diversiteit in cultuur. Zo
presenteerden leerlingen en leraren hun eigen land op
een kenmerkende manier: van Griekse volksdansen tot
gedichten en anekdotes. Wij hielden een korte
voordracht in oranjetenue.
Ook de beide feestavonden voor de leerlingen waren
zeer geslaagd!
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De organisatie liet ons weinig vrije tijd. Er was een strak programma van ontbijt om 7:00 uur
tot de laatste presentaties om ongeveer 22:30 uur. Daarna gingen de leraren nog een uurtje
door met overleg over de toekomst van deze conferenties. Het was dus bepaald geen
snoepreisje, er werd wel wat van ons verwacht! Foto’s van de conferentie staan op
www.cei2006.org. Daar staat ook het complete verslag van de conferentie en een
conferentieboek met alle projecten van de deelnemers. Indrukwekkend is de lijst van
sponsors aan het einde!

Toekomst
In 2007 is de internationale Caretakers Conferentie in Hong Kong. Niet naast de deur, maar
daarom dubbel aantrekkelijk om weer zo’n week met leraren en leerlingen uit de hele wereld
samen te werken!
met medewerking van Lida Schoen
Frans Carelsen
E-mailadressen:
o Europees Platform: Joke Wals (wals36@zonnet.nl)
o Marianum: Louis Vermeulen (lvermeulen@marianum.nl) en Heleen Driessen
(heleen.driessen@home.nl)
Website voor Caretakers 2007: www.cei2007.org
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