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Ludiek verhaal over het redden van
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Alexander
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Van Goor
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Jong ijsbeertje woont vanwege het
smelten van de poolkappen met zijn
ouders in het bos. Thematisch zowel
modern (milieuproblematiek, discriminatie)
als tijdloos (veiligheid, religie, verliefdheid
en dood).
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met fraaie
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Spannende moderne parabel met
sprankelende, vaak filosofisch getinte
dialogen. Boeiend verhaal dat niet
alleen kinderen bewust wil maken van
natuur en milieu, maar ook
volwassenen uitdaagt na te denken.
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Luchtig verteld verhaal over een vader
met 2 kinderen die in een caravan in de
Achterhoek proberen ecologisch
verantwoord te leven.
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Akimbo’s vader is ranger in een Afrikaans
natuurreservaat en Akimbo mag hem
helpen. Hij krijgt te maken met
olifantenstropers, babykrokodillen en
leeuwen die het vee van boeren doden en
opeten.
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Het
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Grappig verhaal, geschreven voor de
Dag van de Duurzaamheid 2009, over
twee kinderen die hun oma duurzaam
willen maken.
Boeiende interviews met vier kinderen
uit verschillende werelddelen over
hoe hun leefsituatie verslechtert door
klimaatverandering.
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Bert Ydema &
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Fictie,
kort
verhaal

12+

Klassieker met realistische details
over de transformatie van platteland
naar stad.
Hoe leg je je eigen tuin aan en wat
kom je er allemaal tegen?
Niet expliciet eko.
Onderhoudend geschreven boek met
antwoorden op 50 vragen van kinderen,
zoals Wat is CO2? Wat is beter voor het
milieu: plastic of karton? Is de computer
ook schadelijk voor het klimaat? Waarom
zijn insecten goed voor het milieu?

Prachtig boek over kindertuinen. Niet
expliciet eko.
Tips en weetjes: wat kan je zelf doen om
minder energie te gebruiken? Waarop kan
je letten als je een gsm koopt? Hoe
overtuig je je ouders om vegetarisch te
koken? Hoe kan je meer genieten van de
natuur? Hoe ga je milieuvriendelijk op
kamp? Hoe organiseer je een groen
feest? Hoe gaan kinderen in verre landen
met afval om?

Antwoorden op vragen van kinderen
aan professoren van de K.U. Leuven.
Met illustraties, quizvragen &
experimenten.
Boeiend geschreven
onderzoeksjournalistiek over de
plastic soep in de oceanen, met
interviews en reportages.
Beroemde klassieker over Stach die
zeven opdrachten moet vervullen om
koning van Katoren te worden.
Daarbij is duurzaamheid een van de
maatschappelijke thema’s. Gouden
Griffel 1972, verfilmd.

Spannend verhaal over 180
kinderen die onder een streng
regime gevangen gehouden worden
op een plek bij de noordpool in

afwachting van een wereldwijde
klimaatramp.

Zie ook Kinderboeken over duurzaamheid uit Praktische didactiek voor
natuuronderwijs, Coutinho, update 2015

