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DE WERELD OP ZIJN KOP 
 

Om een huis te bouwen heb je een hoop materiaal nodig: bakstenen, ramen, 
balken, ijzer, plastic, ... Al dat materiaal wordt eerst uit de aarde gehaald en dan 
verwerkt in een fabriek. Dan wordt het met vrachtwagens tot bij jou gebracht.  
 
In je huis gebruik je een hoop water: om te douchen, de wc door te spoelen, te 
wassen, koken, ... Dat water komt tot in je huis door de waterleiding. Het is 
water uit de rivieren. In je huis woon je met je familie. Soms woon je met 
meerdere families samen.  
 
Het afvalwater van je wc, douche, wasmachine komt terug in de natuur terecht. 
Het wespennest dat zich onder de dakgoot had genesteld, wordt door de 
brandweer weggehaald.  
 
Om het huis te verwarmen gebruik je een kachel of een verwarmingsketel. Daar 
wordt hout, stookolie of gas verbrand. Het hout ga je halen met de auto of laat 
je brengen. De stookolie wordt door een grote vrachtwagen gebracht. De gas 
komt langs een pijpleiding in je huis terecht. Als er iets stuk is aan je huis, moet 
je het repareren of vervangen. Afbraakmateriaal van je huis moet naar het stort, 
want het vergaat niet vanzelf.  
 
Muizen of andere dieren in je huis zijn nu niet bepaald een pretje. Daarom leg 
je muizenvergif. Zo ben je er snel vanaf. Om een huis te bouwen, giet je eerst 
een flinke laag cement. Zo zorg je ervoor dat je huis altijd recht blijft staan. Op 
cement kunnen geen planten groeien.  
 
Planten of ander kruid dat we onkruid noemen, willen we liefst niet in de buurt 
van het huis. Met behulp van een product maken we daar korte metten mee. 
Alle planten gaan dan dood. Zo zien je huis en tuin er altijd netjes en verzorgd 
uit.  
 
Eens om de zoveel tijd is het huis aan herstelling toe. Een likje verf, een dakgoot 
die moet worden vervangen, de bakstenen moet weer waterdicht worden 
gemaakt met een speciaal product. Dat zijn meestal kosten, en je steekt er veel 
tijd in.  
 
Om je huis te verwarmen gebruik je een kachel of een chauffage. Die stoot CO2 
in de lucht. CO2 is een goedje dat mee zorgt voor de opwarming van de aarde. 
 


