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Helpers en materiaal gezocht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo iedereen! 

Onze leerlingen van L4, L5 en L6 zijn reeds enkele maanden bezig met het project “Mooi van 

mij”, een project van het MOW Maarkedal  http://www.mowmaarkedal.be/joomla/ 

Hiervoor zijn we op zoek naar :  

1. Helpende handen op dinsdagnamiddag 15 maart tussen 13:00 en 16:00.  We zoeken 

mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, … die kunnen helpen bij het naaien en die aan kinderen 

kunnen tonen hoe ze een naald en draad dienen te gebruiken (ze geven raad, tonen, 

helpen en zetten elk kind zelf aan het werk). Kan je je een namiddag vrij maken en wens 

je graag mee te helpen in L4, L5 of L6?  Geef dan als de bliksem een seintje aan meester 

Wim via L6@omerwattez.be (graag vóór dinsdag 8 maart) 

 

2. Versleten en gedemodeerde T-shirts, oude knopen, draad om te naaien (garen), oude 

kussens (formaat 35 x 35 cm) en metalen “plikkertje” om draad in naald te krijgen  

Kan je ons met iets helpen, breng deze spullen dan gerust 

naar school (graag vóór dinsdag 8 maart).  Wij zorgen 

 dat deze goed terecht komen. 

  

 

Meer info over het project op de volgende bladzijde ! 

 

 

 



░MMMM░oooo░oooo░iiii░    ░vvvv░aaaa░nnnn░    ░mmmm░iiii░jjjj░    ░    
Schoolproject Maarkedal 2015-2016 

http://www.mowmaarkedal.be/joomla/index.php/schoolprojecten/36-mooi-van-mij-textiel-in-t-

nieuw 

Titel: Mooi van mij 

 

Doel: zorgzaam omspringen met textiel (lees kleren). 

 

Uitgangspunt: kinderen hebben graag nieuwe kleren, op jonge leeftijd al “eigen” 

mening over kleding, geen idee waar ze vandaan komen of wat er 

daarna mee gebeurt. 

 

Sociaal aspect: kleren worden dikwijls in lageloonlanden gefabriceerd, loontrekkenden 

in de textielnijverheid leiden een leven als slaaf. 

 

Ecologisch aspect: zowel voor productie van kunstvezel als natuurvezels wordt er dikwijls 

een loopje genomen met milieu (voorbeeld: irrigatie van katoenvelden 

ten koste van watervoorraad, kleurstoffen uit de textiel zeer 

vervuilend, gebruik van kankerverwekkende stoffen…+ zware 

ecologische voetafdruk). 

 

Economisch 

aspect: 

Als onze (tweedehands) kleding op Aziatische of Afrikaanse markten 

terechtkomt, maakt ze er eigenlijk de plaatselijke originele markt 

kapot. 

 

Vaardigheden 

ontwikkelen: 

Kleine herstellingen aan kleren (knop aannaaien, gaatje dichtmaken, 

scheur naaien, creatieve oplossingen…) 

Iets nieuws maken van (afgedragen of gedemodeerde) kleren 

basissteken naaien (met de hand). 

 

 

 

 


