
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Beste collega, 
 
In mei 2015 waren wij de eerste basisschool in Noord Nederland die deelnam aan het Plastic 
Madonna project van Stichting KLEAN.  Een indrukwekkende gastles van Peter Smith gevolgd door 
een heel positieve actie, heeft geleid tot een succes dat we graag bij jullie school onder de aandacht 
brengen! 
 
In zijn les stelt Smith de grootste gezondheidsuitdaging aan de kaak waar we nu voor staan: de 
Plastic Soep. Een gegeven dat de hele voedselketen bedreigd. Geen ver-van-mijn-bed-show, maar 
iets dat juist heel dichtbij speelt. Het begint al op het schoolplein en het eindigt op je eigen 
etensbord... 
 
Een serieus en toch heel begrijpelijk verhaal met confronterende beelden, schotelde Smith groep 6 
t/m 8 én belangstellende ouders voor. Allen waren van begin tot eind geboeid. Enkelen geschokt. En 
toch, iedereen aan het eind enthousiast!  
 
Want Smith doet meer dan de uitdaging aan de kaak stellen. Met zijn humor, creativiteit en 
bevlogenheid inspireert hij in zijn les tot actie. Motiveren is overbodig! Na de gastles ben je als 
vanzelf overtuigd:  niets doen is geen optie! En nog even wachten evenmin. Voor de kinderen van 
onze leerlingen straks geen negatief doktersadvies voor het geven van borstvoeding…  Aan de slag! 
 
Smith besluit zijn les met een pakklaar concept - één simpele  
handeling - om iets met de Plastic Soep uitdaging te doen. En  
voor wie nét even iets meer wil doen is er het Plastic Madonna 
project. Wij hebben de kans gegrepen. Bevlogen en heel bewust 
hebben onze leerlingen aan het Plastic Madonna project  
meegewerkt. En met succes! Dat kan op jullie school toch ook? 
 
Ik wens jullie een inspirerende gastles van Peter Smith toe! 
 
Met vriendelijke groet, Tineke Vogels - directeur 
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