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Gebeurteniskaarten  
positieve gebeurteniskaarten 
 
Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees 
geproduceerd worden.  
 
 
Jullie hebben samen betoogd tegen het kappen van het regenwoud. Jullie wens is gehoord en 
de regering belooft wetten te maken om het regenwoud te beschermen.  
 
 
Jullie hebben een label (een soort etiket) opgericht voor producten die weinig van de aarde 
vragen. Aan dat label kunnen andere mensen de producten herkennen die milieuvriendelijk 
zijn. Zo kunnen ze in de winkel beter kiezen.  
 
 
Jullie gaan samenwerken met de sojaboeren uit Brazilië om hun soja aan te kopen aan een 
eerlijke prijs. Zo verdienen ze geld en kunnen ze niet onteigend worden.  
 
 
Jullie hebben besloten om met de hele school 'Donderdag Veggiedag' te organiseren. Dat wil 
zeggen dat je met de school een hele donderdag geen vlees eet. Hierdoor moet er minder 
vlees geproduceerd worden en minder veevoer geteeld.  
 
 
Jullie hebben een infofolder gemaakt over de gevolgen van teveel vlees eten. Deze folder is 
voor de ouders van jullie school. Dankzij jullie folder zijn meer mensen geïnformeerd over de 
gevolgen van vlees eten en wordt er minder vlees gegeten.  
 
 
De regeringen van landen met een regenwoud (zoals Brazilië) hebben besloten om wetten te 
maken om de ontbossing tegen te gaan. Dit helpt en er wordt minder bos gekapt! 
 
 
Jullie hebben besloten om een vegetarisch feest te geven! Hierdoor moeten er minder dieren 
gekweekt worden en zal men minder soja telen. Zo is de strijd om landbouwgrond in Brazilië 
wat gestopt. Minder boeren worden onteigend. 
 
 
Jullie gaan met de klas andere mensen informeren door zelf folders te maken over de 
gevolgen van vlees en deze uit te delen in de supermarkt. Zo zijn meer mensen zich bewust 
van de gevolgen van teveel vlees eten en moet er minder vlees geproduceerd worden. 
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Jullie hebben met het hele gezin een hele dag geen vlees gegeten om er zo voor te zorgen dat 
er minder vlees moet geproduceerd worden. Dit was leuk en jullie willen dit meer doen. 
 
 
 
Jullie gaan samenwerken met de sojaboeren uit Brazilië om hun soja aan te kopen aan een 
eerlijke prijs. Zo krijgen zij genoeg geld voor hun werk en kunnen ze goed leven. 
 
 
 
Jullie willen ook jullie steentje bijdragen om de ontbossing tegen te gaan en hebben in jullie 
dorp een bos aangelegd. 
 
 
negatieve gebeurteniskaarten 
 
Er is 2 hectare bos in Brazilië omgehakt en verbrand vandaag. Dit is niet goed voor de aarde. 
Dat is ook niet goed voor de lucht want zo vervuilt de lucht met 1ton CO2.  
 
 
Jullie hebben een heus vleesfestijn georganiseerd waarbij iedereen 3 keer zoveel vlees 
gegeten heeft dan normaal. Hierdoor moet er ook 3 maal zoveel vlees geproduceerd worden.  
 
 
Een grootgrondbezitter heeft 4 sojaboeren onteigend om hun land zelf te kunnen gebruiken. 
Daardoor zijn de sojaboeren moeten vluchten naar de stad. Daar leven ze in sloppenwijken 
omdat er geen werk genoeg is om iedereen te laten werken.  
 
 
Jullie hebben een splinternieuwe living besteld die volledig uit tropisch hout bestaat. Doordat 
jullie niet de enige zijn die nieuwe meubels van tropisch hout willen, is er daarvoor 6 hectare 
bos omgekapt en verbrand. Door de verbranding van de bomen vervuilt de lucht met 3 ton 
CO2.  
 
 
De sojaboeren trekken weg van hun boerderijen omdat de grootgrondbezitters hen veel geld 
geven voor hun land. De boeren belanden in de stad. Daar vinden ze geen werk en belanden 
ze in krottenwijken. Dit overkomt ongeveer 4 boeren per maand.  
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Omdat het vlees steeds goedkoper wordt, eten meer mensen elke dag vlees. Hierdoor stijgt 
de hoeveelheid vlees dat we eten met 3 ton. De oppervlakte landbouwgrond die gebruikt 
wordt voor veevoer stijgt met 3 hectare.  
 
 
Doordat iedereen denkt dat dagelijks een stuk vlees eten gezond is, doet iedereen dit ook. 
Daardoor stijgt de productie van vlees met 1 ton.  
 
 
Doordat het veevoer van in Brazilië tot België moet geraken, de dieren naar het slachthuis en 
de mens naar de winkel om het vlees te kopen, wordt de lucht vervuild met 5 ton CO2. Want 
dit gebeurt allemaal met de boot, het vliegtuig, de auto of de vrachtwagen. 
 
Omdat steeds meer mensen vlees willen eten, wordt er steeds meer vlees geproduceerd (2 
ton meer) en wordt er ook meer land gebruikt voor veevoer (8 hectare).  
 
 
De dieren worden nu op een andere, snellere manier gekweekt. Time is money, zeggen ze. 
Door deze snelle methode wordt vlees goedkoper, eet men meer vlees en moet er dus ook 
meer vlees geproduceerd worden. De productie van vlees stijgt met 3 ton.  
 
 
Een grootgrondbezitter heeft 3 kleine sojaboeren onteigend. Zij zijn naar de stad getrokken 
op zoek naar werk. Omdat er geen werk is, belanden de boeren in krottenwijken.  
 
 
Er is niet genoeg grond om soja op te telen want er is steeds meer soja nodig voor veevoeder. 
Daarom hakken de kleine sojaboeren en de grootgrondbezitters 4 hectare bomen van het 
regenwoud om. Ze verbranden de resten van de bomen. Hierbij vervuilen ze de lucht met 2 
ton CO2.  
 
 
Vroeger was vlees te duur om elke dag te eten. Daarom werd er ook niet veel vlees gegeten. 
Vandaag is de prijs van vlees gedaald. Bovendien denken de mensen dat elke dag vlees eten 
gezond is. Hierdoor is de productie van vlees gestegen met 6 ton.  
 
 
Omdat er meer vraag is naar vlees, worden er meer dieren gekweekt. Hoe meer dieren er 
gekweekt worden, hoe meer soja er moet zijn om de dieren te voeden. Daardoor is de 
oppervlakte aan land bestemd voor soja gestegen met 2 hectare.  
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Er is 6 hectare bos in Brazilië omgehakt en verbrand vandaag. Dit is niet goed voor de aarde. 
Dit is niet goed voor de lucht want dat vervuilt met 1 ton CO2.  
 
 
Men kweekt de dieren nu op een andere manier waardoor die kweektijd korter is dan 
vroeger. Daardoor kan men meer dieren kweken en stijgt de productie van vlees met 1ton.  
 
 
Vlees neemt een steeds belangrijker plaats in onze dagelijkse voeding. Hierdoor eten we 
steeds meer vlees en stijgt de productie van vlees 3 keer. 
 
Een grootgrondbezitter heeft 5 kleine sojaboeren onteigend. Zij zijn naar de stad getrokken 
op zoek naar werk. Omdat er geen werk is, belanden de boeren in krottenwijken.  
 
 
Transport van vee en veevoer zoals van het veld naar het dier, van de boer naar het 
slachthuis, van het slachthuis naar de winkel, van de winkel naar je thuis, ... vervuilt de lucht 
met 3 ton CO2.  
 
 
In het regenwoud zijn de bomen groot, dik en hoog. Het hout van bomen uit het regenwoud 
is erg populair in de hele wereld. Daarom werden er vandaag 3 hectaren regenwoud 
omgehakt.  
 
 
Omdat grootgrondbezitters zoveel mogelijk grond willen bezitten om soja op te kweken, 
hakken en branden ze 3 hectare regenwoud.  
 
 
Omdat de sojaboeren vaak te weinig betaald worden voor hun soja, laten ze hun land achter 
en gaan ze naar de stad. Daar hopen ze te kunnen werken en een goed loon te krijgen. Dit is 
jammer genoeg niet waar want er is niet voor iedereen werk. Dit overkomt 6 sojaboeren per 
dag.  
 
 
Jullie hebben een heus vleesfestijn georganiseerd waarbij iedereen 3 keer zoveel vlees 
gegeten heeft dan normaal. Hierdoor moet er ook 3 maal zoveel vlees geproduceerd worden. 
 


