
''Wij denken dat wij de tijd hebben. Wij zijn de eerste generatie die weet dat wij de wereld aan het
vernietigen zijn. Wij zijn de laatste generatie die er wat aan kan doen.''

 
Kent u deze reclame van het WNF? Wij zijn Mees Brakenhoff en Roxanne Salehi. Wij zijn 12 en 8 jaar oud en wonen

allebei in Nobelhorst.
 

Mees: ''Toen ik deze reclame voor het eerst zag, wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik was er stil van. Wanneer ik in de ochtend
naar de middelbare school fiets en ‘s middags weer terug naar huis ga, zie ik eigenlijk altijd wel zwerfafval. Hier schrik ik van. 

Ik ben die laatste generatie en dus wil ik ervoor zorgen dat het niet te laat is. Ik weet dat plastic altijd blijft liggen en dat 
dit grote gevolgen heeft voor de natuur en de dieren. Daarom wil ik er wat aan doen om Nobelhorst schoon te krijgen, 

in plaats van het alleen maar te zien en er last van te hebben.
Vorig jaar heeft mijn moeder, samen met de moeder van Roxanne, de actie ‘tegel eruit, plant erin’ naar Nobelhorst gehaald. 

Ik heb toen de hele ochtend geholpen en samen met Roxanne heel veel planten uit mogen delen. Dit wil ik dit jaar weer
organiseren! Maar nu met iets extra’s erbij. Buurtbewoners kunnen nu niet alleen een tegel inleveren, maar ook een zak met
zwerfafval. Hier krijgen ze dan een extra plantje voor terug. Ik zal ze, samen met Roxanne, weer adviseren. Dat was namelijk

echt leuk om te doen! Wij hopen dat er dan ook juist veel kinderen mee gaan doen, want dat vinden wij belangrijk.
Alle kleine beetjes helpen. En wanneer wij voor een schoon Nobelhorst zorgen en het goede voorbeeld geven, 

zullen andere mensen hopelijk snel volgen.''
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Roxanne: Wij willen op zaterdag 23 mei 

graag deze actie doen. Zodat er in nobelhorst minder 
afval en minder tegels zijn en juist meer bloemen en natuur komt. 

Daar worden de kinderen en dieren blij van. 
Willen jullie ons helpen door de bloemen te bezorgen? En kunnen

jullie ook weer een kontener voor de tegels laten bezorgen?
Wij zorgen ervoor dat iedereen in nobelhorst op de hoogte is

van de plantjes actie. En we krijgen hulp van onze mama’s, broertjes, zusjes
en vriendjes. 

Het wordt weer een groot sucses net als voreg jaar! Help je ons mee om
nobelhorst in bloei te zetten? Heel erg bedankt voor jullie hulp.

 
Note van ‘’de mama’s’’: de reacties van de bewoners op de

vorige actie waren ontzettend positief, dus we verwachten ook dit keer een mooie
opkomst. Vorig jaar hadden we zo’n 400 prachtige plantjes van de Huyskweker
(tegenwoordig Kwekerij Almere). Roxanne en Mees willen iedereen die komt 

met een zak zwerfafval of een tegel een plantje geven (maximaal 
4 per persoon) en ze werken niet met de vouchers. Voor het opruimen van 

het afval werken ze samen met Nobelhorst Schoon (elke maand lopen 
er bewoners met prikkers door de wijk om zwerfvuil op te ruimen). 

Het initiatief wordt genomen door Roxanne en Mees uit Buurtschap 
Nobelhorst Zuid, maar geldt voor heel Nobelhorst, zodat iedereen 
kan deelnemen. Mees en Roxanne hebben goed nagedacht over 

deze plantjesactie, maar uiteraard zullen wij ze ondersteunen 
waar nodig. Groetjes Paula en Lian


