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Het is zomervakantie en Olaf kampeert met zijn vader en zijn 

vrienden Finn, Bram en Jamaica op een biologische alpacafarm. 

Olafs konijn Bink en Jamaica’s hondje Korona gaan natuurlijk ook 

mee. Ze genieten van de natuur en het kamperen op de boerderij. 

Finn en Olaf helpen boer Mannes bij de verzorging van de alpaca’s, 

Olaf jaagt een slang weg uit zijn tent en een journalist brengt een 

bezoekje aan de camping om een speciale prijs uit te reiken. Als 

Jamaica ineens verdwijnt en ook haar mobiel niet opneemt, maakt 

Olaf zich zorgen. Wat is er aan de hand en kan hij haar helpen? 

 Met grappige illustraties, groene weetjes
 en duurzame tips en tricks. 
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Hoi,

Wat zijn jouw fijnste woorden? Geen idee? Nou, ik weet het wel. 
Met stip op nummer één staat vakantie, gevolgd door zomer, 

zon, zwemmen, dieren, bos, vrienden en groene voeten. 
Met groene voeten bedoel ik niet dat ik mijn voeten groen 

verf of groene schoenen draag. Het gaat over mijn (of jouw) 
footprint. 

Footprint betekent in het Engels voetafdruk. Je footprint staat 
voor wat je gebruikt of vervuilt op onze planeet. Vast weleens 
van gehoord. Ik vind al die vervuiling heel erg, vooral voor de 

dieren. Dus doe ik er zo min mogelijk aan mee. 

Ik ben Olaf, 12 jaar, zit net niet meer in groep 8 en mijn hoofd 
zit vol met zomervakantie. Morgen ga ik met Finn, mijn beste 

vriend, en papa op groene-voeten-vakantie. Wat is een 
groene-voeten-vakantie? 

Finn en ik (papa een beetje, hij heeft het best wel druk met 
zichzelf) hebben een groene-voeten-vakantie-plan gemaakt. 

Papa noemt me een veel-denker omdat ik altijd van alles tegelijk 
denk. 

Mijn groene-vakantie-bruis:
Sowieso een heel lange vakantie. Lange vakanties zijn duurzaam 

heb ik ergens gelezen en dat sprak me wel aan. Niet met het 
vliegtuig of met de auto op reis gaan dus, want dat is vet 

vervuilend. We pakken de fiets, dat kost niets, alleen benen-
trap-energie. 
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Om een groene-voeten-vakantiebestemming op fietsafstand 
te vinden was wel even zoeken. Finn en ik typten al onze fijne 
dingen in de zoekfunctie van de pc. Ik schreef er nog eco bij. 

Eco staat voor natuurvriendelijk 
‘Wacht even.’ Finn tekende een beest. 

‘Is dat een geit?’ vroeg ik. 
‘Nee, een alpaca,’ antwoordde Finn. ‘Grappige dieren.’

 
Toen vonden we een bio-alpacafarm: Camping HET GROENE 

HART op ongeveer zestig kilometer van onze stad. De perfecte 
bestemming! Vooral die alpaca’s lijken me cool en natuurlijk is 

het ook gaaf om samen met Finn op stap gaan.
Nog één nachtje slapen en dan gaan we erheen.  Ik heb er giga 

veel zin in. Zoveel dat ik bijna plof vanbinnen. 
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KOM IN ACTIE VOOR EEN GROENE PLANEET! 

Ik ga voor blije dieren en blije mensen en een gezonde aarde, 
nu en ook in de toekomst. En vooral dat er voor iedereen 

genoeg is. Met iedereen bedoel ik mensen, dieren en planten. 
Genoeg schone lucht, genoeg drinkwater en genoeg voedsel. 

Dat heet duurzaam. 

Iedereen heeft het over opwarming van de aarde. Het is 
alsof we onder een soort superdikke deken leven. Die deken 
bestaat uit broeikasgas. Dat is vooral waterdamp (H2O) en 
koolstofdioxide (CO2). Door het verbranden van fossiele 

brandstoffen zoals aardgas en aardolie in auto’s wordt die 
deken nog veel dikker. Wat helpt (een beetje)? Minder fossiele 

brandstoffen gebruiken en veel meer bomen planten. 

Hoe goed is jouw eten voor onze planeet? Wil je duurzaam 
eten, dan ga je na waar je eten vandaan komt en hoe het 

wordt gemaakt. Jammer als je graag een lekkere hamburger 
eet. Want een hamburger is van koeienvlees gemaakt. Koeien 
kunnen er niets aan doen dat ze veel water drinken en dat 
ze ook nog eens veel methaan produceren (met boeren en 
scheten). Methaan is een gas dat nog sterker is dan CO2 en 

helemaal niet goed is voor onze planeet. 
Het is dus beter voor de aarde als alle 

mensen minder vlees eten. Weleens van 
een vegahamburger gehoord? Dat is een 

hamburger zonder vlees, best lekker (met 
veel mayo).

Eco komt van 

ecologisch. Bio 

van biologisch. 

Best ingewikkelde 

woorden.
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- heel weiland om te grazen

-  gras is niet bespoten met bestrijdingsmiddelen

- gras krijgt echte mest
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BIO-CAMPING?

En dan is er ook nog duurzaam. Hoe 
weet je of je vakantie duurzaam 

is? Dus goed voor de aarde? 
Grote mensen geven aan alles een 
rapportcijfer, dat noemen ze een 

label. Vakantie krijgt bijvoorbeeld een 
ecolabel. Waar geven ze een camping 

een cijfer voor?
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Ledlampen of 
lampen heel kort 
aandoen. Hoeveel 
stroom verbruikt 
de camping?

Kort onder 
de douche of 
niet douchen. 
Zit er een 
besparingsknop op 
de douche?

Zo min mogelijk 
afval, dus geen 
plastic zakjes. 
Wordt afval goed 
gescheiden?
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Zo weinig mogelijk 
eten verspillen of 
weggooien. 

Beperkte uitstoot, 
bijvoorbeeld autovrije 
camping.
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1. Fietsenergie

‘Heb jij alles mee?’ Finn kijkt me vragend aan.
Mijn fietstassen zijn volgepropt. Op mijn bagagedrager 
staat het hok van Bink, mijn konijn. Best onhandig, 
want ik kan zo niet goed op mijn fiets stappen. Ik 
bedoel: met mijn been door de lucht zwaaien lukt niet 
vanwege dat hok. Mijn konijn moet absoluut mee. Het 
is voor papa en mij de eerste vakantie zonder mama. 
Als ik haar heel erg mis, helpt Bink soms. Mijn konijn 
snuffelt aan het gaas van het hok. Zijn oren bewegen 
heel grappig heen en weer. Bink weet natuurlijk niet 
dat we op vakantie gaan. 

Ik knik en zie dat Finns fietstassen ook uitpuilen. Op 
zijn rug draagt hij zijn schoolrugzak. 
‘Mijn overlevingspakket.’ Finn schudt met zijn rugzak 
heen en weer. ‘Weegt minstens tien kilo. Mama heef t 
broodjes gesmeerd voor tien personen. Ze stopte er 
steeds een extra broodje bij. Mijn ouders komen me 
zo nog een keer uitzwaaien.’ Hij legt de nadruk op 
‘nog’. ‘Ze blijven zwaaien en knuffelen, net of ik op 
wereldreis ga.’ 
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Finn woont een paar huizen verder in de 
Hortensiastraat. Net als Bram en Jamaica. We zijn 
met zijn vieren dikke vrienden.

‘Heb je Bram nog gezien?’ 
‘Weinig kans,’ antwoordt Finn. Hij wiebelt van zijn ene op 
zijn andere been. ‘Wortel geschoten achter zijn laptop,’ 
vervolgt hij. ‘Bram wilde best graag mee. Hij wilde toch 
later bioboer worden… Maar al zijn aandacht gaat nu 
naar dat spel dat hij dag en nacht speelt. Hij heef t niet 
eens meer tijd om zijn mobiel op te nemen.’
‘Stilzitten is helemaal niet oké voor Bram,’ zeg ik 
bezorgd. ‘Jammer.’
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Bram en ik zijn nogal tegengesteld. Bram is best wel 
stevig, zeg maar dik, en ik ben een soort bezemsteel 
(te dun volgens papa). Laatst aten we pannenkoeken. 
Bram met zoete stroop en ik met zoute kaas. En dan 
begrijp ik ook niet dat Bram er meteen drie eet en ik 
er aan één genoeg heb. Terwijl Bram juist wat moet 
minderen (vind ik). Maar goed, als je een bolle buik 
hebt, passen daar natuurlijk wel meer pannenkoeken in. 
Dat soort dingen denk ik in een paar seconden, omdat 
mijn hersens op turbo staan.

Intussen kijk ik om de paar tellen achterom. 
Vanmorgen is Jamaica al drie keer met haar teckel 
Korona langs mijn huis gewandeld. Korona met een K. 
Korona heef t ze uit het asiel. Ik wil nog even dag 
tegen haar zeggen.
‘Hee, hoi.’ Jamaica en Korona rennen net de weg over. 
Jamaica draagt een gele jurk met rode strepen en 
sandalen. 
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‘Huur een vrachtwagen!’ Ze kijkt met grote ogen 
naar onze volgepropte tassen en het konijnenhok. ‘Ik 
wil best op je konijn passen, hoor. Ik ga toch niet op 
vakantie.’ 
‘Hoef t niet.’ Ik schud van nee en kijk omlaag. De 
kleurtjes op haar teennagels (rood met gele stipjes) 
passen bij haar jurk. Jamaica bukt zich, pakt haar 
hondje op en aait over zijn kop. 
‘Ik kan ook niet zonder Korona,’ zegt ze zachtjes. 
Jamaica begrijpt me altijd. Ik vind haar superleuk. 
Soms vergeet ik haar, gewoon omdat ik andere zaken 
aan mijn hoofd heb. Bijvoorbeeld of ik op vakantie een 
korte broek moet meenemen. Als ze naast me staat, 
vind ik haar meteen weer leuk en lief tegelijk. Dat zeg 
ik natuurlijk niet. Ik denk dat en daardoor weet ik 
helemaal niets meer te zeggen. Finn wel. 
‘Waarom ga je niet op vakantie?’ vraagt hij.
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‘Vandaag zeggen mama en papa weer eens niets tegen 
elkaar,’ antwoordt Jamaica. ‘Geen vakantiesfeertje, zal 
ik maar zeggen.’
‘Op de bio-camping mogen ook honden,’ zeg ik. ‘Aan de 
lijn.’
Jamaica lacht haar vrolijke lach. ‘Wat leuk. We houden 
contact.’ Ze zwaait met haar mobiel. ‘Stuur je me een 
appje hoe het op de camping is?’ 
Ik steek mijn duim omhoog.

Finns ouders geven Finn nog een laatste knuffel. 
‘Vergeet niet je tanden te -’ 
‘Dag mama,’ roept Finn. 
‘Olaf, opstappen,’ fluistert hij. 

Ik heb een goede manier gevonden: met mijn 
rechterhand trek ik mijn rechterbeen over de stang. 
Intussen krijgt Finn nog een extra knuffel van zijn 
ouders. Zijn moeder kust hem op zijn wang. Snel veegt 
Finn zijn wang af. 
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Ik knipper met mijn ogen. Van duizend, honderdduizend 
dingen zou ik het allerliefste een kus van mijn mama 
willen. Een kus voor altijd.
Jamaica legt haar hand even op mijn arm.
‘Olaf, fijne vakantie,’ zegt ze. ‘Ben blij voor je. Ga je 
missen hoor.’ 
Dan stappen we eindelijk op. Ik kijk nog even om. 
Jamaica staat bij de ouders van Finn. Ze blijf t 
zwaaien. 
Op de hoek staat Bram. Hij steekt zijn duim omhoog. 
‘Toffe tijd,’ roept hij. 
Bram staat een beetje brammig zo in zijn uppie. En 
toch is het fijn dat hij ons opwacht en ons een goede 
reis wenst. 
Olaf en ik remmen af. 
‘Je weet ons te vinden,’ roep ik. ‘Neem wel je slaapzak 
mee.’
We slaan de hoek om. ‘Bram gaat niet komen,’ zegt 
Finn. ‘Hij is echt druk met zijn nieuwe game. Hij zit op 
een supergoed level en hij wil nog hoger scoren.’ 
Ik weet het zo net nog niet. Zijn blik… Ik weet zeker 
dat Bram best graag met ons mee wil gaan.
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Klimaatwijs op vakantie, je kunt daar zelfs een test 
voor doen. https://www.milieucentraal.nl/tests-en-

tools/klimaatwijs-op-vakantie
Iedereen kan bedenken dat op een groene vakantie: 

- Te voet of op de fiets gaan beter is dan met de auto of het 
vliegtuig. (Met de zeilboot, kano of trein mag natuurlijk ook.)
- Kamperen beter is dan in een hotel slapen, waar elke dag je 
handdoeken worden gewassen.
- Zwemmen in een meer veel beter is dan in een zwembad 
waar ze chloor en zo in gooien. 
- Zelf koken zuiniger is dan in een restaurant eten. Dat weet 
ik niet zeker. In ieder geval hebben we een bio-camping 
gevonden, daar letten ze er goed op dat alles van goed spul is 
en energiezuinig.

Hoor jij ook vaak het woord impact? Impact is een Engels 
woord. Impact betekent gewoon ‘invloed hebben op’. 

Bijvoorbeeld: de impact van auto’s op het klimaat is wel/niet 
goed.
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