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Dit heb je nodig
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Wonen

1Zo maak je het

Stap 1

Neem een dubbele krantenpagina en

vouw die dubbel. Je hebt nu vier lagen

kantenpapier.

Stap 2

Knip dat stuk nu over de lengte in drie

gelijke delen. Je hebt nu genoeg kranten-

papier voor drie kleine bloempotten.

Stap 3

Leg een van de delen verticaal neer en

leg het blik er dwars op. Houd aan de zij-

kant van de krant zo'n 3 centimeter vrij.

•
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Stap 4

Houd het beginstukje van de krant vast

en rol het blik nu losjes naar voren. Het

papier wordt daarbij om het blik heen

gevouwen. Plak het papier vast met plak-

band.

Stap 5

Vouw het stukje datje aan de onderkant

hebt vrijgehouden dicht, en druk de boel

stevig vast. 5
Stap 6

Pak de bovenkant van het blik vast, draai

hem voorzichtig uit de papieren bloempot

en maak nog een pot!

1
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Stap 7

Zet de papieren bloempotten in een
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Zet de papieren bloempotten in eenZet de papieren bloempotten in een

schaal of op een dienblad en vul ze met

zaaigrond en zaadjes. Zodra de plantjes

groot genoeg zijn, haal dan eerst hetgroot genoeg zijn, haal dan eerst het

plakband van de bloempot en zet deplakband van de bloempot en zetde

bloempot dan in de grond.bloempot dan in de grond.
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Deze bloempotten lijken heel kwetsbaar, maar zodra ze

gevuld zijn met aarde zijn ze behoorlijk stevig. Al hele-

Deze bloempotten lijken heel kwetsbaar, maar zodraze. #.' -."
gevuld zijn met aarde zijn ze behoorlijk stevig.

,.Al hele-

maal als ze knus tegen elkaar aan staan.maal als ze knus tegen elkaar aan staan.
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Maak supersnel je eigen minituin

Nu je zelfgezaaide bloemen of planten hun kopjes laten

zien, is het tijd om ze uit te planten. In deze leuke creatie,

bijvoorbeeld!

Eerst een frame
Met een paar planken, een boormachine, een zaag en een

paar zakken compost maak je in een uurtje een tuin. Zo

op het gras! Maak een frame van 4 planken, van minstens

20, maar liefst 30 centimeter diep. Het tuintje kan vierkant

zijn of rechthoekig, het ligt er maar net aan hoeveel hout

je gebruikt, en waar je tuintje komt. Kies een plekje op het

gras, plaats het frame erop en vul het tot aan de rand met

compost. Je kunt hier direct mee aan de slag, want het gras

zit zo diep onder al die compost dat het stopt met groeien

en langzaam vergaat. Zo voedt het de bodem en zelfs jouw

plantjes. Plant er bijvoorbeeld een moestuintje in.

Aanplanten

Als je planten in de grond wilt zetten, graaf je een gat dat

twee keer zo breed is als de pot waar de plant in zit. Het gat

moet even diep als de pot zijn. Onder in het gat woel je de

grond goed los. De wortels van de plant kunnen dan veel

makkelijker groeien. Zet de plant in het gat en zorg ervoor

dat hij even diep in de grond komt als toen hij in de pot

stond. Vul het gat weer met aarde. Nu moet je hem aandu-

wen, maar niet te hard anders heb je voor niets de aarde

mooi losgemaakt. Duw met je handen de aarde om de plant

heen wat steviger tegen de wortelkluit aan. Na het planten,

zelfs al regent het zachtjes, geef je goed water. Zo gaat de

aarde nog beter om de wortels heen zitten, en kunnen ze

meteen drinken. Daarmee geef je de plant een goede start.
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Als je planten inde grond wilt zetten, graaf je een gat dat
Nu je zelfgezaaidebloemen of planten hun kopjes latentwee keer zo breed is als de pot waar de plant in zit. Het gat

zien, is het tijd om ze uit te planten. In deze leuke creatie, moet even diep als de pot zijn. Onder in het gat woel je de

bijvoorbeeld!grond goed los. De wortels van de plant kunnen dan veel
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Meer lezen?Meerlezen?,
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.Het idee van zaaien in krantenpapier komt uit 'Groene vingers toveren' (SamsaraHet idee van zaaien in krantenpapierkomt uit 'Groene vingers toveren' (Samsara ... •Books, € 14,90), een boek dat kinderen vanaf 5 jaar uitnodigt om met hun eigen han-Books, € 14,90),een boek dat kinderen vanaf 5 jaar uitnodigt om met hun eigen han- . t. ~-411g4k Vr

den In de aarde te wroeten en om de wondere wereld van de natuur te onderzoeken.den in de aarde te wroetenen om de wondere wereld van de natuur te onderzoeken. g,
Zelfs als ze enkel een vensterbak ter beschikking hebben! Met onder meer to do'sZelfs als ze enkel een vensterhak ter beschikking hebben! Met onder meer to do's

om een voederbal en een plantenterrarium voor in hun slaapkamer te maken, en eenom een voederbal en een plantenterrarium voor in hun slaapkamer temaken, eneen
,,

"1/4T. ‘natuurdagboek om alle goede ideeën in bij te houden.
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De minimoestuin komt uit 'Duurzaam tuinieren voor kinderen' (Uitgeverij Volt, €19,99).

Met dit tuinboek kun je van jouw tuin een mooie plek maken waar vlinders, bijen, kikkers,

vogels, egels en nog veel meer dieren willen wonen. Ook van een balkon of van het perkje

voor de deur kun je een heel mooie plek vol leven en bloemen maken. Maak bijvoorbeeld

natuurdagboekom alle goede ideeën in bij tehouden.1.•• .
Miák

DUURZAAje De minimoestuinkomt uit 'Duurzaam tuinieren voor kinderen' (Uitgeverij Volt, € 19,99).

TUINIERENMet dit tuinboekkun je van jouw tuin een mooieplek maken waar vlinders, bijen, kikkers,-vogels, egels en nog veel meer dieren willenwonen. Gok van een balkon of van het perkje,.voor de deur kun je een heel mooie plek vol leven enbloemen maken. Maak bijvoorbeeld

je eigen wormenhotel, minivijver of egelhuisje. En zorg dat er in je tuin altijd iets moois

bloeit met het handige logboek en de plantenlijst achter in het boek.

je eigen wormenhotel, minivijver of egelhuisje. En zorg dat er in je tuin altijd iets moois. •A-bloeit met het handige logboek en de plantenlijst achter in het boek.
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