
Het verhaal 
achter je afval



Ali PetraJo en ?

Smeer alvast je oren!

Blader snel verder en maak 

kennis met alle makkers...



In het knutselhoekje van de klas staan een blikje en een drankkarton. 
Het blikje heet Ali Minium en het drankkarton Petra Pakk. 
Ali houdt helemaal niet van knutselen: hij wil de wereld ontdekken!

 Ga je mee, Petra?, vraagt Ali enthousiast. 
 Mag Rietje ook mee?, wil Petra weten.

Rietje is de beste vriendin van Petra. Ze helpt haar altijd en overal met 
goede raad. Ze zijn onafscheidelijk.

 Tuurlijk mag Rietje mee!
 En wij, meneer Minium?, klinkt het uit de verte.

Die ‘wij’ zijn Jo en Joe, een yoghurtpotje en een yoghurtflesje. Het potje 
is ondersteboven vastgelijmd op het flesje. Daardoor ziet het flesje niets 
en kan hij moeilijk praten. Een doldwaas duo dus, die Jo en Joe.

 Kom, grapjassen, we gaan op pad...

et is stil op school, geen geluid 

En het licht is overal uit

Maar wacht eens even...

Het afval komt tot leven!



Ali, Petra, Rietje, Jo en Joe gaan binnen in de leraarskamer. Wat is het er donker. 
Tegen de muur zien ze een grote schaduw. Wat is dat?

 Dat is een drangtomaat, zegt Ali. (Hij bedoelt natuurlijk ‘drankautomaat’.)

Net als Ali nadert, begint de machine luid te ratelen en te trillen. Iedereen schrikt, ook 
stoere Ali. Het schudden wordt nog heviger. Een hels gekletter vult de ruimte en dan 
ineens... stilte. 

 Oh kijk: er beweegt iets in het bakje onderaan, merkt Petra op.
 Potverpipski!, vloekt iemand plots.

Een groot plastic flesje frisdrank staat op en klimt uit de automaat.

 Joeli moeten nit bang zein von Frie Zdranck Von Bœbbels, zegt de fles.

Alsof stoere Ali bang was, ha! Petra vraagt ‘mevrouw Von Bœbbels’ hoe ze daar 
beland is, maar Frie weet maar één ding:

 Frie vil znel weg. Nit fein hier.
 Kom dan toch met óns mee, mevrouw Von Bœbbels, stelt Petra voor.

at is dat daar in het duister?

Sst, wees even stil en luister

Het gonst, het klopt en het bromt

Geen idee wat er nu komt...



En zo zetten de makkers hun tocht verder door de gangen van de verlaten school. 
Hatsjie, galmt het langs de hoge muren van de gang. Ali en zijn makkers trekken 
op onderzoek uit. Hatsjoe, herhaalt de echo. De bron van het genies blijkt een trui 
aan een kapstok.

 Hoi, ik ben Ali. Wie ben jij?
 Ik ben verkouden. Ik bedoel, snif, ik ben Denise Deflies.
 Zoeken jullie de vuilnisbakken? 

Denise legt uit dat lege verpakkingen in aparte vuilnisbakken gesorteerd worden. 
Zo kunnen ze gerecycleerd worden tot nieuwe dingen. Heel ingewikkeld allemaal, 
maar wel geweldig nieuws, toch?

 Frie iz nit leeg... Kein vuilnisbakski dus, jammert Frie.
 Ach, Frie, we vinden er wel iets op, troost Ali.

Denise wijst de makkers de weg naar de keuken. Daar staan de vuilnisbakken. 
Hopelijk bedenken ze onderweg een oplossing voor Frie.

 Hier naar rechts, Joe, stuurt het potje.
 Wou wech ob mwij wech?, mompelt het flesje.
 MIJN rechts, Joe!

ier hangen rare figuren rond
Jassen met een kraag in bont
En warme truien van fleece
Plots klinkt oorverdovend genies!



De poetsvrouw sloft door de school. Ze zingt, maar haar gekweel is niet om aan  
te horen! Als ze een klaslokaal binnengaat, sluipen Ali en co er langs.

 Potverpipski, die putschmadam komt zuruck, waarschuwt Frie.

De verpakkingen gooien zich gauw in de afvalzak op het karretje.

 Nou moe, roept een botervlootje. Wat heb ik nou aan mijn rekker?
 O pardon, meneer, zegt Jo.
 Meneer is niet thuis. Ik ben Beau. Beau Tervlood, hatsikidee!

Wat een kerel, die Beau! Gelukkig kent hij een uitweg via een scheurtje in de zak.  
Maarrr... Voor yoghurtpotje Jo stopt de tocht in de zak (en begint er een nieuwe reis).

 Want dat zijn de regels: yoghurtflesjes bij PMD-afval, potjes bij restafval. 
 Oost west, thuis best, gooit Rietje in de groep.
 Zo is dat, bonenstaak, grijnst Beau.

Hoe krijgen de makkers Jo en Joe van elkaar? Met wat boter van Beau en de  
spierballen van Ali, zo blijkt. Joe kan nu weer zien! En wat ziet hij Jo graag.

 Ik zal je missen, kleintje, bromt Joe.
 En wij ook, snotteren Ali en co.

el gepiep vult de gang
Iedereen is bang
Kijk: daar is de poetsvrouw
Verstoppen, gauw!



Bij de volgende halte van de poetsvrouw kruipen de makkers uit de restafvalzak. 
Wat een geluk: daar staan de vuilnisbakken al. Nu eerst nog door de keuken en...

 Pffff!, blaast Pasja Orod Emir Sultan, de Perzische kat van de buren.
 Hebben jullie nog wat lekkere restjesss?
 Scheer je weg, vieze haarbal, schreeuwt Ali.

Pasja Orod Emir Sultan, kortweg POES, is niet onder de indruk. Hij zet de aanval in 
op Joe. Ali werpt zich op als schild, maar de kat loopt hem omver. Boempatat!

 Halt, poezebeez, brult Frie dapper, tot hir en nit verder!
 Kijk eensss aan, nog een held, sist POES.

POES sluipt dichter en dichter bij het furieuze flesje. Plots spuit de frisdrank van Frie 
helemaal over de vacht van de kat! Op de koop toe raakt haar dopje POES pardoes 
op zijn snoet, haha!

 Mi-auw!, jammert hij.

Wat is er gebeurd? Door het trillen van angst, is de limonade van Frie hevig beginnen 
bruisen met een krachtige ontploffing tot gevolg.

 Dat is pas ‘afdruipen’, grapt Ali, die weer bij bewustzijn is.

Petra zoent hem hartstochtelijk! Ook Frie krijgt een smakkerd. Eindelijk kunnen 
Ali, Petra, Rietje, Joe én Frie zichzelf sorteren in de blauwe PMD-bak.

 Frie is dolblij: Ik ben noe alz dit verhaal: helemaal ‘op’!

et verhaal is bijna gedaan
We zien de vuilnisbakken al staan
Het einde is nu echt nabij
Maar eerst moet die poes opzij!



Je afval sorteren is heel goed. Maar wist je dat het nog beter kan? Want als er geen afval is, hoef je zelfs niet te sorteren! En afval voorkomen doe je zo:
	 •	Gebruik	een	brooddoos	voor	je	boterhammen	en	geen	zilverpapier.
	 •	Stop	je	koekjes	in	een	doosje	en	koop	geen	apart	verpakte	koekjes.	
	 •	Neem	een	drinkbeker	mee	voor	je	appel-	of	andere	sapjes.	
	 •	Als	je	vaker	fruit	eet,	moet	je	ook	geen	verpakkingen	weggooien.	

Eind goed, al goed?

LET OP: 
plastic potjes en botervlootjes 

bijvoorbeeld zijn geen PMD.

Maar wat mag dan wél bij PMD?

staat voor plastic flessen

staat voor metalen 

verpakkingen 

staat voor drankkartons 

Eind goed, al goed?

Voor Ali, Petra, Joe en Frie is de PMD-bak eigenlijk 

een nieuw begin. Want ze worden gerecycleerd 

tot nieuwe dingen, zoals fleece truien (gemaakt 

van 27 oude plastic flessen), slaapzakken, fietsen 

of nieuwe verpakkingen. Straf, hè! Daarom moe-

ten we ze goed helpen bij het sorteren.

Na het drinken en eten, niet vergeten:

je lege (!) verpakkingen te sorteren.

TIP:	éérST	voorkomeN,	dAN	SorTereN



In samenwerking met  
uw afvalintercommunale Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 



Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 


