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De Bond voor de Betere Uitvinding 

Bonjour, dag vrienden! 

Ik ben Rose en mijn mama is uitvinder. Als ze niet voor mij 

en mijn broertjes en zusjes aan het koken is, zit ze voor ons 

huis met een groot schrift in de hand.   

Wat voor uitvindingen doet mijn mama dan, zul je vragen? 

Wel, dat zal ik je vertellen... 

Soms hebben we thuis iets nodig, een gieter om de moestuin 

mee te begieten, een nieuwe boekentas voor mijn kleine broer, 

een systeem om regenwater op te vangen, ...  

In plaats van onmiddellijk naar de winkel te lopen, gaat 

mijn mama aan de deur zitten kijken naar de avocado-

boom in de tuin.   

Ze denkt na. Ze is op zoek naar een idee om zelf een nieuwe 

gieter of zo te maken. 

Want, het liefst maakt ze alles zelf en koopt ze zo weinig 

mogelijk in de winkel. 

Waarom wil mama liefst alles zelf maken en zo weinig 

mogelijk in de winkel kopen?  

Omdat ze vindt dat je teveel afval maakt als je altijd alles 

nieuw koopt. Vaak zijn gebruikte, gebroken of versleten 

spullen goed om er nieuwe mee te knutselen. Zo moet je veel 

minder in de vuilnisbak gooien. 
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Haar grote voorbeeld is de avocado-boom in onze tuin. Die 

boom groeit en bloeit elk jaar opnieuw, en geeft lekkere 

vruchten om te eten. De bladeren en de vruchten die op de 

grond vallen, zijn eten voor de dieren en planten die onder 

de boom leven en groeien.  Mama zegt dat de avocado-boom 

een perfecte uitvinding is:  

De avocado-boom  maakt nooit afval, en toch zijn er elk jaar 

héle lekkere vruchten. 

Hij neemt voeding uit de aarde om te groeien, maar geeft 

altijd weer voeding terug aan de aarde. 

De boom maakt ook nooit iets stuk om avocado's te maken.  

Mijn mama zegt altijd: 

Rose, echte uitvinders zijn pas slim als ze zijn zoals onze 

avocado-boom. Zeg nu zelf ... Heb jij al eens een avocado-

boom gezien die de hele tuin vernietigt?  

 

Wat denken jullie? 

Groetjes, 

Rose 


