IEDEREEN DOET WAT!

WAT DOE JIJ?

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK?
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‘Kom er nou eens uit! Ik ben al druk genoeg met jullie bekers en bakjes. Moet ik nou ook nog
in de gaten houden of jij je bed wel uitkomt?!’
Mama heeft het dekbed van me af getrokken. Als ik haar de trap af hoor lopen, trek ik het
weer over me heen. Ik druk mijn telefoon even aan, 07:42. Ah nee, dan moet ik er zo toch echt
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uit.
Ik neem een douche en laat het warme water lekker lang over me heen stromen.
Als ik beneden kom, staat mama de naam van mijn broertje op een banaan te schrijven. ‘Mam,’
zegt hij, ‘waarom heb je bananen gekocht? Dat is superslecht voor het milieu! Die moeten helemaal hierheen met het vliegtuig terwijl in Nederland nu heel veel appels en peren zijn.’ Mama
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zegt niks, maar zucht wel behoorlijk hard. Mijn oma noemt mijn broertje altijd een wijsneus en
ze kijkt heel trots als ze dat zegt. Ik noem hem gewoon irritant. Ik trek de koelkast open, pak
de melk en loop naar de kast met de bekers.
‘Hé, doe die koelkast eens dicht joh!’ Mama kijkt boos mijn kant op. ‘Jahaa, ik ben toch zo
klaar! Ik schenk melk in en dan zet ik het pak weer terug.’ ‘Je moet die deur gewoon meteen
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dichtdoen. Dan doe je ‘m dadelijk maar weer open. Weet je wel wat dat kost?!’ foetert ze terwijl ze ranja in een beker schenkt.
‘Ja, heel veel extra energie,’ zegt De Wijsneus. ‘Dat is heel slecht voor het milieu. En je hebt
net ook al heel lang gedoucht.’
‘Bemoei je er niet mee, mama had het tegen mij.’ Ik geef hem een duw als ik achter hem langs

20

loop.
‘Au! Mam…!’
‘Ik wil er niks over horen. Eet je ontbijt op. En laat elkaar met rust.’ Mama zet een boterham
voor me neer en schenkt dan koffie voor zichzelf in. Mijn broertje pakt sneaky zijn telefoon.
‘Soof had gisteren een Legendary, hè! Een Legendary! Maar ik had ook wel een goeie.’
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‘Echt? Laat eens zien.’ We eten ons brood terwijl mijn broertje zijn nieuwste aanwinst laat zien,
onopvallend met zijn telefoon op schoot.

‘Het is januari jongens, een heel nieuw jaar. Waar zullen we dit jaar eens op vakantie gaan?’
zegt mama opeens dromerig. En dan er achteraan: ‘En leg die telefoon eens weg joh, je
bent net wakker.’ Mmm, toch niet zo onopvallend. ‘Ik wil dit jaar een beetje op tijd boeken,
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anders hebben we weer bijna geen keuze’, zegt ze terwijl ze onze bekers en bakjes op tafel
zet.
‘Ik wil wel weer naar dezelfde camping!’ roept mijn broertje meteen. Mijn moeder niet, dat
zie ik heel duidelijk aan haar gezicht. Zij herinnert zich vooral nog dat er een soort rivier door
de voortent stroomde na een enorme hoosbui.
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‘Nou, ik was niet van plan dit jaar weer in Nederland te blijven, eigenlijk’, zegt ze. Ik ben het
niet zo vaak eens met mijn moeder, maar nu wel: ‘Ik ook niet! Ik wil wel naar Griekenland
ofzo. Een keer met het vliegtuig en dan ergens heen waar ze zee hebben, maar ook een heel
mooi zwembad.’
Mijn broertje doet met een bedenkelijk gezicht zijn beker en broodtrommel in zijn tas.
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‘Die zee en dat zwembad wil ik ook wel, maar het vliegtuig eigenlijk niet.’ Daar snap ik nou
niks van.
‘Lijkt je dat eng?’ vraagt mijn moeder hem.
‘Nee, het lijkt mij wel cool, maar het is heel slecht voor het milieu’, zegt hij.
‘Wat maakt dat nou weer uit?!’ roep ik.

45

‘Wat dat uitmaakt? Heel veel! Het kan jou geloof ik helemaal niks schelen wat er met de natuur gebeurt! Jij hebt zeker een ecologische voetafdruk maatje 48!’
Een wat?! Ik snap niet waar hij het over heeft. Mijn moeder schiet in de lach.
‘Het is heel goed dat je daar een beetje rekening mee houdt. Als we gaan vliegen, zouden
we dat CO2-neutraal kunnen doen. Je kunt dat tegenwoordig compenseren, hè. Maar ga
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nou maar je tanden poetsen, anders komen jullie te laat.’
Milieu, ecologische voetafdruk, CO2, compenseren… Ik draai de kraan open en maak mijn
tandenborstel nat. Terwijl ik mijn tanden poets, bedenk ik me dat ik op school eens ga uitzoeken waar mijn broertje het allemaal over heeft. Die staat naast me, rolt met zijn ogen en
draait de kraan
Sabine Averdonk

