
 
IKEA, duurzaamheid en een schapenvacht van petflessen

De achttien leerlingen van basisschool de Kameleon uit Weert die het IMC Basis program-
ma volgen kijken donderdag 13 februari hun ogen uit bij de IKEA vestiging Eindhoven. Niet 
omdat ze de nieuwe inrichting van hun slaapkamer aan het uitzoeken zijn maar een kijkje 
achter de schermen krijgen en vooral een les over ‘duurzaam leven thuis’. Leerling Bram 
verwoordt het kort en krachtig: ‘ik wist niet dat er zoveel dingen bestaan bij IKEA die duur-
zaam zijn.’

De ochtend van deze eerste les uit een reeks van vier begint met een uitleg over veiligheid want 
stel dat er brand uitbreekt dan behoor je te weten wat je moet doen. Daarna begint het echte werk 
met een speurtocht door de IKEA onder leiding van de enthousiaste gastdocenten Angelique en 
Marieke. Op zoek naar vijf natuurlijke materialen die worden gebruikt in de producten moeten de 
groene labels worden gelezen. En ze moeten bezoekers vragen of die duurzame artikelen van 
IKEA kunnen noemen. Het levert opmerkingen op als: ‘Duurzaam? Bij IKEA?’ en ‘Wij komen spe-
ciaal voor een product waarvan we weten dat het hier duurzaam is gemaakt.’ Als ze medewerkers 
vragen naar de herkomst van duurzame producten doen ze een grote ontdekking: een keuken 
blijkt uit gerecyclede petflessen te zijn gemaakt! Alles wordt genoteerd in de groene paspoorten, 
die ze hebben gekregen.

Petflessen
Dat de producten in platte pakketten zijn verpakt is handig voor de klanten om het mee te nemen, 
dat snapt iedereen. Maar dat dit ook gebeurt omdat het ruimte bespaart in het magazijn en bij het 
transport en dus beter is voor het milieu, dat dan weer niet. En dat IKEA op de dag van de duur-
zaamheid één dag geen vlees heeft verkocht in het restaurant, vinden de leerlingen ook een goe-
de actie. Het doet zelfs begeleider Sabine van verbazing uitroepen: ‘dat zelfs zo’n zachte scha-
penvacht gemaakt is van petflessen, dat had ik nooit verwacht.’

Warme truienavond
Voor thuis krijgen de kinderen de keuze uit twee challenges. Het hele gezin aansporen om maxi-
maal maar 4 minuten te douchen of een warme truienavond organiseren met de verwarming op 19 
graden. Wordt volgende week vervolgd.

Ter informatie
IKEA Nederland heeft een lesprogramma over duurzaamheid ontwikkeld voor de leerlingen van 
Stichting IMC Weekendschool. In februari en maart verzorgt het woonwarenhuis in twaalf IKEA 
winkels meerdere lessen voor diverse weekendschoollocaties over duurzaam leven thuis. De leer-
lingen worden klaargestoomd om in de laatste les als echte influencers de bezoekers te informe-
ren over Duurzaamheid. De groep die dit het beste doet, krijgt vanuit Ikea een prijs.

 

 

 

 



 


