Op pad met de

rivierpiraten
Op het spoor van de

spoorelementen

Lieve kinderen,

Op pad met de rivierpiraten
Op het spoor van de spoorelementen

Dit kleine boekje krijgen jullie cadeau van mensen uit Duitsland,
Frankrijk, Nederland en Schotland die samenwerken om het water
in rivieren en beken zo schoon mogelijk te houden. Het zijn onderzoekers en waterbeheerders die met steun van de Europese Unie
samen onderzoeken hoe milieuverontreinigende stoffen uit het
afvalwater gehaald kunnen worden.
Wij hebben dit boekje in veel andere talen vertaald. Zo kunnen de
kinderen in Europa leren, hoe wij samen ons water beter kunnen
beschermen.
Het is belangrijk dat alle kinderen in Europa meehelpen het water
schoon te houden. Zo zullen wij ook in de toekomst schoon water en
mooie rivieren en beken hebben waar iedereen in kan spelen en van
kan genieten.
We wensen jullie veel leesplezier.
Een verhaal van

Thorsten Trelenberg
met tekeningen van

Birgitta Nicolas

De rivierpiraten, dat zijn Lucy, Jamal en Ariana. Zij wonen
aan de rivier en vinden dat het daar nooit saai is. Vandaag
doen zij een bijzondere ontdekking. ‘Kijk eens. Daar in de
verte blinkt en glinstert iets in de zon’, roept Lucy.
‘Wat kan het zijn?’ wil Ariana weten.
Opgewonden begint Jamal te lopen.
‘Dat is vast een schat’.

‘Nee, dat is geen schat’, lacht Ariana, die nog helemaal
buiten adem is. Nieuwsgierig bekijken de rivierpiraten een
lege verpakking van pillen. ‘Hopelijk zijn de pillen niet in
het water beland. Dat zou helemaal niet goed zijn’, zegt
Jamal bezorgd. ‘En waarom?’ wil Lucy weten.

‘Mijn ouders en ik hebben een reportage op TV gezien’,
vertelt Jamal. ‘Onderzoekers hebben ontdekt, dat ook heel
moderne zuiveringsinstallaties niet alle schadelijke stoffen
uit het afvalwater kunnen filteren. Resten van medicijnen
kunnen toch in het rivierwater terecht komen en dat kan
schadelijk zijn voor de waterdieren’.

‘Wat bedoel je hiermee?’ vraagt Ariana nieuwsgierig. ‘Dat
is toch logisch!’ antwoordt Jamal. ‘Denk maar aan de
vissen in de rivier, die met het water deze stoffen binnen
krijgen en daardoor ziek kunnen worden’.

‘En wat kunnen we daartegen doen?’ wil Ariana weten.
‘Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk’, zegt Jamal.
‘We moeten zorgen dat er geen medicijnresten in het water
terecht komen’. ‘En hoe kunnen wij hiervoor zorgen?’ wil
Lucy weten en wijst naar de lege verpakking van de pillen.

‘Nou, iedereen heeft thuis wel medicijnen over, die niet
meer nodig zijn, omdat je weer beter bent of omdat ze te
oud zijn’, zegt Jamal.

‘Het meest belangrijke is:
gooi nooit de pillen in het
toilet en spoel nooit de
medicijndruppels weg! Het
is beter voor ons milieu om
de resten van medicijnen
naar de apotheek, of naar
het klein chemisch afval bij
de gemeente te brengen.
Zij weten wat de juiste
manier is om met oude
of niet meer benodigde
medicijnen om te gaan’.

‘Thuis kunnen wij gewoon opletten. Maar hoe gaat
dit eigenlijk in het ziekenhuis?’, vraagt Lucy. ‘Goede
vraag’, zegt Jamal, ‘daar gebruiken de mensen veel
meer medicijnen. En wij weten al dat een deel van die
medicijnen weer uitgescheiden wordt en via de wc in
het riool terecht komt’.

‘Toen mijn oma in het ziekenhuis lag, moest zij voordat er
een röntgenfoto werd gemaakt heel bijzondere druppels
innemen’, vertelt Ariana. ‘Ook was er voor haar en andere
patiënten zoals zij een apart toilet. Het water van deze wc
komt in een apart riool en de medicijnresten kunnen zo
niet in de rivier komen’.

Alle rivierpiraten zijn het met elkaar eens:
hoe meer mensen netjes met medicijnen omgaan, hoe
beter het is voor ons milieu.

Hier kunnen jullie kleuren!

Dit boekje is gepubliceerd in het kader van het INTERREG
IVB project noPILLS (www.no-pills.eu).
De projectpartners zijn overheidsinstituten die de herkomst
onderzoeken van medicijnresten. Zij zoeken ook naar
mogelijkheden om deze resten uit afvalwater te verwijderen.
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