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De titel ‘Alex in Vuilbakland’ is een knipoog naar ‘Alice in 
Wonderland’ van Lewis Carroll. Net als in dit verhaal, combineert 
de voorstelling van Maria Clara eindeloze speelsheid met 
tomeloze fantasie. Maar terwijl Alice in ‘Wonderland’ belandt, 
komt Alex terecht op een plek waar we eerder de ‘Monsterkant’ 
zien van de wonderen die onze samenleving voortbrengt: de 
bergen en bergen afval die we produceren.

Het verhaal is simpel: Alex is een meisje dat graag een echte 
hond wil. Omdat haar ouders een levend huisdier niet zien 
zitten, bedelven ze haar onder de namaakdieren ofte knuffels. 
Op een kwaaie dag gooit Alex die allemaal in de vuilbak. En 
zoals Alice een wit konijn achterna gaat en via zijn konijnenhol 
in Wonderland arriveert, zo gaat Alex achter haar knuffels aan 
en komt ze terecht in Vuilbakland. Alice en Alex maken allebei 
een reis van de werkelijkheid naar een fantasiewereld en terug.

In het boek van Lewis Carroll (behalve dominee en auteur 
óók Oxford filosoof en logicus) wordt Wonderland een 
plek vol filosofische raadsels: kun je al voor het ontbijt zes 
volstrekt onmogelijke dingen bedenken? Kan de grijnzende 
kat helemaal verdwijnen terwijl enkel haar grijns achterblijft? 
In de voorstelling van Maria Clara (behalve choreografe óók 
wereldverbeteraar) wordt Vuilbakland een ruimte die aanzet 
tot reflectie: over consumentengedrag in het algemeen en 
over dat van onszelf in het bijzonder.

Je bent met je 
klas naar ‘Alex in 

Vuilbakland’ geweest. 
Of… je gaat dit 

binnenkort doen. 

Dat is een 
voorstelling van 

Maria Clara Villa-
Lobos en Cie XL 

Production in 
coproductie met le 

Théâtre Les Tanneurs, 
le Théâtre de Liège, 

Charleroi-Danses 
en Villanella.
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Omdat de educatieve aspecten van de ‘afvalproblematiek’ even 
oeverloos en eindeloos zijn als het universum zelf, beperken we 
ons in deze lesmap tot het hoofdingrediënt van de voorstelling: 
plastic.

Omdat er over ‘recycleren’ vanuit overheids- en milieuorganisaties 
een stroom aan informatie te vinden is op het internet, nemen 
we in deze lesmap eerder ongebruikelijke en soms verrassend 
poëtische aspecten van plastic onder de loep.

Omdat we kinderen niet willen bedelven en verpletteren onder 
de zwaarte van dit thema, bestaat deze lesmap uit drie delen:
In HOOFD bezorgen we jou als leerkracht achtergrond-
informatie en geven we je twee filosofische vragen en doe-
opdrachten voor je kids.
In HART bekijken we het werk van (andere) kunstenaars die 
met plastic zakjes aan de slag gaan en werken we voor jullie 
klassen twee muzische doe-opdrachten uit.
In HANDEN staan 5 tips om met de kinderen fantastische 
dingen te doen met plastic.
Uiteraard is dit onderscheid tussen hoofd, hart en handen nogal 
arbitrair. Want in het leven zoals het is en in het onderwijs 
zoals het zou moeten zijn, horen hoofd, hart en handen 
onafscheidelijk bij mekaar.

‘t Amusement ermee!
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• Wereldwijd worden er ieder jaar een triljoen plastic zakken 
gemaakt en gebruikt.  Een triljoen is een miljard keer een 
miljard of een miljoen tot de 3de macht.

• Dat betekent dat er iedere minuut een miljoen plastic 
zakken ter hand worden genomen om bijvoorbeeld inkopen, 
schoolspullen of hondenstront te vervoeren.

• De meeste ervan gaan vervolgens deel uitmaken van de 
drieënhalf miljoen ton plastic tassen die jaarlijks worden 
weggegooid.

• Een deel hiervan vindt zijn einde in afvalverbrandings-
machines, een ander deel komt terecht in de natuur en 10% 
verdrinkt in zee.

http://www.statisticbrain.com/plastic-bag-statistics/

In de voorstelling is de vuinisbelt waar Alex terechtkomt 
paradijselijk kleurig en volstrekt geurloos. Zélfs de monsters 
die er wonen zijn ontroerend en adembenemend mooi. Dat 
is in werkelijkheid natuurlijk anders.
Over dat werkelijke leven op een vuilnisbelt in Erbil in Noord-
Irak getuigt deze reportage van Rudi Vranckx:
https://www.canvas.be/video/vranckx-op-zaterdag/2016/

Een Nederlandse jongen van intussen amper 22, Boyan Slat, 
heeft een methode uitgevonden om de bergen plastic uit de 
oceaan te kunnen halen. Via crowdfunding verzamelt hij de 
miljoenen dollars die nodig zijn om zijn project te laten slagen. 
Meer info over deze man en zijn plan, vind je op deze links:
•  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2084345
(met duidelijk animatiefilmpje)
•  http://www.nationalgeographic.nl/artikel/
• https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ
• https://www.youtube.com/watch?v=6IjaZ2g-21E

1 • Facts & figures

2 • Leven op een 
vuilnisbelt

3 • Jongen van 22 
kan plastic uit de 

oceaan halen

HOOFD | hart | handen
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Een van de meest toonaangevende boeken over afval beperken 
is en blijft ‘Cradle to Cradle’ van Michael Braungart en William 
McDonough. Vroeger werd door milieubeschermers vooral 
de nadruk gelegd op minder consumeren en daardoor ook 
minder afval produceren.
De auteurs van dit boek vinden echter dat we niet per se 
minder moeten produceren maar wel totaal anders: materialen 
die voortdurend recycleerbaar zijn en blijven.
Hieronder de cover van het boek, twee woorden tekst en 
uitleg en een recensie.

Korte samenvatting
Het huidige milieudenken spoort aan tot ‘beperken, hergebruiken en 
recycleren’, ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. 
Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William 
McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het 
instandhouden van het productiemodel van ‘cradle to grave’, dat enorme 
hoeveelheden afval en vervuiling produceert.

De visie van Braungart en McDonough klinkt provocerend: ‘We moeten 
niet minder consumeren, maar juist meer.’ Dat kan. Als we ophouden met 
het maken van ‘minder slechte’ producten en uitsluitend nog intelligente 
producten ontwerpen, gemaakt van materialen die we steeds weer 
kunnen teruggeven aan technische of biologische kringlopen. 

Met dit grondbeginsel als richtlijn leggen de auteurs uit hoe dingen van 
meet af aan kunnen worden ontworpen. Puttend uit hun ervaringen met 
het (her)ontwerpen van producten voor grote opdrachtgevers als Ford, 
Unilever, Nike, Herman Miller, BP en Rohner Textil bouwen Braungart 
en McDonough een revolutionaire argumentatie op om eco-effectiviteit 
in de praktijk te brengen.

Recensie door Drs. Maurits Groen
‘Cradle to Cradle’ is in recordtempo een begrip geworden in Nederland. Als 
een bosbrand lijkt het gedachtegoed van de Duitse Michael Braungart en 
zijn Amerikaanse compagnon William McDonough over het revolutionair 
nieuwe denken over het volstrekt duurzaam ontwerpen van producten 
zich te verspreiden in Nederland, maar ook tal van andere landen. Was 
het tot voor kort al heel wat als een producent zich rekenschap gaf van 
de hele levenscyclus van zijn producten (en zich moeite de getroostte 
om de milieu-impact ervan te minimaliseren), het duo hanteert als 
uitgangspunt bij het ontwerpen en maken van producten dat alle gebruikte 
componenten ervan volledig en eenvoudig hoogwaardig hergebruikt 
moeten kunnen worden. Dit boek zet hun filosofie op een aanstekelijk 
geschreven manier helder uiteen.

4 • From Cradle 
to Cradle (C2C)

HOOFD | hart | handen



In ‘Vuilbakland’ wonen een paar monsters. Filosofeer met de 
kinderen van je klas over deze vraag: kan een monster mooi 
zijn? Laat hen dan deze monsters verder afmaken door ze 
een gezicht te geven:

TO DO: Kan een 
monster mooi zijn?

HOOFD | hart | handen





Veel dingen belanden bij het afval omdat wij ze vuil of lelijk 
vinden. Maar wat is lelijk en wat is mooi? Geef de kinderen 
van je klas de opdracht om een zo lelijk mogelijke tekening 
te maken. Maak met die lelijkste tekeningen een expositie.
Filosofeer met hen over waarom ze lelijk zijn. Kijk met hen of 
er in lelijkheid ook schoonheid kan zitten.

Maak op een dag dat de vuilzakken buiten staan, menselijke 
figuren met die zakken. Het ‘afvalprobleem’ ziet er dan op 
slag een pak problematischer en troostelozer uit dan anders. 
Prima tactiek en uitstekend hulpmiddel om de aandacht te 
trekken !

TO DO: Maak een 
zo lelijk mogelijke 

tekening

TO DO: Actie voeren 
in de straat van uw 

school

HOOFD | hart | handen



hoofd | Hart | handen
Met plastic hebben wij een dubbele verhouding. Plastic 
zakjes bijvoorbeeld gebruiken we graag en veel, maar daarna 
beschouwen we ze als ‘afval’ en gooien we ze genadeloos in 
de vuilbak. In ‘Alex in Vuilbakland’ worden met plastic zakjes 
betoverende decors, prachtige kleurrijke kostuums en monsters 
gemaakt. Zo zijn er ook behoorlijk wat kunstenaars die simpele 
alledaagse plastic zakjes gebruiken als hoofdingrediënt van hun 
kunstwerken. Verken met je kids het werk van die tovenaars 
met plastic.

De Vlaamse Katinka 
de Jonge maakt 

met plastic zakjes 
de meest dromerige 

landschappen.



hoofd | Hart | handen

Joshua Allen Harris 
maakt sprekende 

figuren met plastic 
zakjes.
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De Chileense industrieel ontwerpster 
Camila Labra vindt het zonde dat er 
op straat over plastic zakjes wordt 
gelopen. Ze laat zien dat je er prima 
op kan lopen. Haar ‘Dacca-boots’ van 
plastic zakjes zijn zeer gegeerd.

De ‘Inkuku’ stoel 
van ryan Frank is 

gemaakt van …jawel, 
plastic zakjes.



hoofd | Hart | handen

De Franse couturier 
Franck Sorbier 
heeft met plastic 
zakjes zijn ‘Mother 
Teresa’ gemaakt.

In de film ‘american Beauty’ komt een minutenlange on-
sterfelijke scène voor van de wind die speelt met een plastic 
zakje: https://www.youtube.com/watch?v=gHxi-HSgNPc
Die scène heeft ook anderen geïnspireerd om hetzelfde te 
doen: https://www.youtube.com/watch?v=acwnNfeeF0Q

Laat je kinderen een paar haardrogers en een flink aantal van de 
goedkoopste, lichte en flodderige plastic zakjes meebrengen.
Organiseer hiermee een prachtig plastic ballet.

Veel van de simpelste plastic zakjes zijn gewoon wit.
Speel en experimenteer zelf ook eens met de kleur wit.
Geef de kinderen van je klas deze tekenopdracht:
Teken een spook dat een glas melk drinkt terwijl het in de 
sneeuw wandelt met een witte wolf.

TO DO: Dansen met 
een plastic zak

TO DO: Gebruik de 
kleur wit

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgHxi-HSgNPc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DacwnNfeeF0Q


Leg een plastic draagtasje plat voor je neer en vouw het 
ongeveer drie keer dubbel. Knip de hengels af. Als het zakje 
geen hengels heeft maar gaten: knip die dan weg. Maak de 
bodem open door er een halve centimeter van af te knippen.
De gevouwen plastic zak knip je nu in stroken van ongeveer 
een centimeter breed. Deze stroken zijn eigenlijk cirkels en 
je neemt steeds een nieuwe cirkel erbij en knoopt die aan de 
vorige. Op die manier wordt het dus een heel lange dubbele 
draad met iedere keer een kleine knoop. Zorg er goed voor 
dat dit knoopje zo klein mogelijk is, anders wordt het lastig 
bij het breien. 
Doe dit met een aantal plastic zakken en rol het plastic garen 
op tot een bolletje. Daarna kun je beginnen met breien. 

Op deze blog legt Mirte van 13 uit hoe je van plastic tasjes 
kleren kan maken: http://www.girlscene.nl/blog/23460/

Snij of knip de onderkant van de plastic beker eraf. Plak de 
onderkant af met washitape (of andere kleurige plakband) 
om scherpe randjes te vermijden. Maak in een lege ballon 
een knoop en knip de bovenkant eraf. Trek de ballon over 
de opening aan de bovenkant van de beker (= de grootste 
opening). Zorg dat de knoop precies in het midden zit. Plak 
de ballon vast met tape. Doe een pingpongbal in de beker. 
Trek aan de ballonknoop en schieten maar!

TO DO: Breien met 
plastic zakken

• Plastic zakken
• Breinaalden

• Schaar

TO DO: Kleren van 
plastic zakken

TO DO: Ploppers 
maken met plastic 

bekers

• Pingpongballetje
• Schaar of mesje

• Plastic beker
• Washitape

hoofd | hart | HanDen

http://www.girlscene.nl/blog/23460/diy_kleding_van_plastic_tassen


Leg de open kant van de stevige plastic puinzak op je strijkplank. 
Tip: als je een transparante zak hebt, kan je er eerst eventueel 
wat blauwe kleurstof en plastic vissen in doen. Zo krijg je een 
echte aquariumzitzak.
Leg het bakpapier op de plastic zak (dat voorkomt dat je 
strijkijzer vastplakt aan het plastic). Strijk de opening van de 
zak dicht, behalve 2 à 3 centimeter in het midden. Dat doe 
je door voorzichtig over het bakpapier te strijken. Haal het 
bakpapier er regelmatig af en kijk of het plastic al aan elkaar 
gesmolten is. Zet je strijkijzer eerst vrij laag en dan steeds 
hoger tot het plastic smelt. Let op dat je 2 à 3 centimeter in 
het midden open houdt. Daar moet straks de tuinslang in. 
Leg de zak neer op de plek waar je hem wil hebben. Steek de 
tuinslang in het gat. Hou de duct tape en dweil bij de hand.
Is de zak vol genoeg? Haal dan de tuinslang eruit en maak 
met de dweil de zak rond de vulopening goed droog. Vouw 
de rand dubbel en plak de zak heel goed dicht met duct tape. 
Plak zowel horizontaal als verticaal. Anders blijft hij lekken en 
loopt hij langzaam leeg. Als er tussendoor gaatjes ontstaan: 
gewoon even droog maken en een stuk duct tape erover! 
Geniet van je zalige zitzak!

In de townships van Kaapstad maken ze prachtige kippen 
van plastic draagtasjes. Ze zijn te koop bij wow-imports.com.
Eerst eentje kopen om de lokale bevolking van Cape Town te 
steunen, dan er zelf eentje maken van boterhamzakjes.

TO DO: Waterzitzak

• Plastic puinzak 
(liefst transparant) te 

verkrijgen bij doe-
het-zelf winkels

• Strijkijzer en -plank
• Tuinslang en water

• Evt. plastic vissen 
en kleurstof
• Bakpapier
• Duct tape

• Dweil

TO DO: Kip van 
boterhamzakjes

• Twee plastic doppen
• Stevige ijzerdraad

• Boterhamzakjes
• Stevig gekleurd 

papier
• Tape

hoofd | hart | HanDen

http://www.wow-imports.com/products.asp%3Fcat%3Drecycled%2Bplastic%2Bbag%2Bchickens


Buig van de ijzerdraad twee even grote rompen met in allebei 
een kleine ronding voor de kop en de staart. Neem 2 lange 
stukken ijzerdraad voor de pootjes en draai daar gele tape 
rond. Buig ze tot pootjes met drie tenen aan elke poot. Maak 
de twee rompen aan elkaar vast met ijzerdraad zodat je de 
vorm van de kip al kan zien. Draai de pootjes er aan een kant 
aan vast. Knip de dichte kant van de boterhamzakjes af.
Knoop de boterhamzakjes met een dubbele knoop een voor 
een om het frame. Begin bij een van de kleine rondingen en 
werk via de romp naar de andere kleine ronding toe. Laat 
de pootjes vrij. Breng de kip in model door uitsteeksels weg 
te knippen en knip de ‘veren’ bij de kop wat korter. Vouw 
de boterhamzakjes uit. Knip de kam en het lelletje uit het 
gekleurde papier. Vouw het papier dubbel en knip een snavel.
Plak de kam en de snavel op de juiste plek op de kip.
Maak een gaatje in het midden van de doppen en teken er 
de oogjes op met zwarte stift. Kleef ze op de kip.

hoofd | hart | HanDen


