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BEN JE KLAAR BEN JE KLAAR 
VOOR HET AVONTUUR?VOOR HET AVONTUUR?

Beste knaagdiervriend,
Weet jij wat een knager, een bloem en de planeet met 
elkaar gemeen hebben?
Nee? Dan zal ik het je vertellen: ze bestaan uit heel 
veel water! Geloof je het niet? Toch is het waar; 
de aarde is voor zeventig procent bedekt met water en 
zonder water kunnen dieren en planten niet overleven. 

Dus je kunt gerust stellen dat water belangrijk is, 
 zelfs! Bedenk zelf maar eens 

hoe vaak jij de kraan opendraait; om je poten, 
eh handen, te wassen, te koken, de plantjes 

water te geven, af te 
wassen, je kleren 
te wassen,wassen, en 
ga zo maar door! 
We gebruiken zo 
vaak en zo veel 
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een keuze die we samen moeten maken!

Groene groet, Geronimo Stilton

Iets doen is een keuze,

water, dat we soms niet eens door hebben hoe 
vaak en hoe veel. En toch is er geen oneindige 
watervoorraad, op een dag is al het water op! Dan 
draaien we de kraan open en komt er geen druppel meer uit. 
Daarom moeten we gaan nadenken en ervoor zorgen dat 
we nooit water verspillen. Hoe? Daarover gaat mijn verhaal, 
over hoe we op de BOERDERIJ van de familie Stilton in de 
problemen raakten … en wat we daarvan leerden.
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Het was een mooie ochtend op de boerderij 
van de Stiltons. De zon scheen, de haan 
kraaide, de             zoemden en vlogen 
vlijtig van bloem naar bloem.

Samen met mijn zus 
Thea, mijn neefje 
Benjamin en mijn 
nichtje Keetje was ik 
een paar dagen op de 
familieboerderij om tot 

Hoezo tot rust 
komen?

Kukeleku!Kukeleku!

Wat een muizenissig mooie dag!
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Hoezo tot rust komen?

 te komen. Thea was met Benjamin 
en Keetje groenten aan het oogsten in de 
moestuin en ik was net opgestaan om 
een verfrissende douchedouche te nem… O, 
sorry! Ik heb me nog niet eens voorgesteld! 
Mijn naam is Stilton, Geronimo 
Stilton! Ik geef De Wakkere Muis uit, 
de meest gelezen krant van Muizeneiland!
Waar was ik gebleven? O ja, onder de 
douche! Ik  me in, achter mijn oren 
en onder mijn oksels (dat moet je altijd 
zorgvuldig doen!). Ik zong er een vrolijk 
liedje bij:

Ik boende, schrobde en poetste. Uiteindelijk 
was ik helemaal ingezeept en klaar om me 

‘Tralala … zeep je in, sop sop!

Zo ruik ik straks weer top!’
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Hoezo tot rust komen?

af te spoelen. Ik draaide 
de kraan verder open 
maar … er kwam geen 
druppel uit!

‘HELP!’  gilde ik, en ik 
pakte een handdoek.
Thea, Benjamin 

en Keetje kwamen 
aangerend, rukten de deur van de 
badkamer open en zagen me daar staan … 
met een badlaken  om mijn middel en 
zeep in mijn ogen!

‘AUAUAU!  Het prikt!’ jammerde ik.
Keetje begon te lachen. ‘Doe de kraan 
dan open, oom G, en spoel je af!’
Benjamin viel haar bij: ‘Ja, oom, waarom 
spoel je je niet gewoon af?’

Dat prikt!Dat prikt!
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‘Dat wil ik wel, maar er komt geen 
 uit de kraan!’ huilde ik.

Thea strekte haar voorpoot uit en draaide 
aan de kraan, maar er gebeurde niets.
‘Je hebt gelijk, Ger!’ zei ze. ‘Geen druppel.’
Nee, hè? Waarom heb ik dat nu altijd?
Benjamin gaf me een nieuwe handdoek aan 
en zei: ‘Hier, oom G!’
Ik pakte hem aan en wreef de zeep uit mijn 
ogen. ‘Ik zit helemaal onder de zeep, zo kan 
ik me toch niet aankleden? Ik wil me echt 
graag even afspoelen! En ik heb het koud, 
ik wil warm water!’ Pff… we waren naar de 
boerderij gekomen om te ontspannen, niet 
om voor loodgieter te spelen.
Thea keek me streng aan. ‘Kom op, Ger, 
hou op met dat  We hebben 

Hoezo tot rust komen?

GS_ECO_KRAAN_016-099.indd   19GS_ECO_KRAAN_016-099.indd   19 03-02-20   13:5903-02-20   13:59



20

Hoezo tot rust komen?

nog een reservetank, die zou vol moeten 
zijn. Tot we hebben gevonden wat er aan de 

poot is, moet dat genoeg zijn.’
Ze draaide zich om naar Benjamin en 
Keetje. ‘Kom, gaan jullie mee de reservetank 
aansluiten?’
Terwijl ze de badkamer UITLIEP, zei ze 
tegen mij: ‘Blijf jij maar lekker binnen, Ger, 
misschien kun je ondertussen het ontbijt 
klaarmaken.’
Gi-ga-geitenkaas, wat een muizenissige 
zus heb ik toch!
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Tegen de tijd dat ze terugkwamen, had ik 
me aangekleed en het ontbijt klaargezet. 
Er stonden kaascroissantjes,  
zelfgemaakte jam en broodjes op 
tafel. 
‘Wow! Dat ontbijt ziet er heerlijk uit!’ 
riep Benjamin hongerig.
‘Ja, oom Geronimootje, fantastisch! 
Vooral omdat je helemaal NIET 
overdreven hebt’, giechelde Keetje. 
‘Oom Klem zegt altijd: Geronimo 
alleen laten met kaascroissants is erg 

Geen water 
verspillen!

kaascroissant

kaascroissant

broodjes
broodjes

toast met 
toast met 

zelfgemaakte jam

zelfgemaakte jam
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Geen water verspillen!

gevaarlijk. Grote kans dat er geen kruimel 
meer van over is als je terugkomt.’
Mijn snorharen trilden van boosheid. 

‘Wie? Wat? Waar? Klem eet meestal 
zelf alle …’
Thea kwam tussenbeide: ‘Genoeg, jullie 
twee! We hebben belangrijkere zaken om 
ons druk over te maken.’
Thea keek ons met een ernstige blik aan. 
‘Zoals ik al zei: de reserve-
tank zit vol.’
‘Dat is goed nieuws!’ riep ik opgelucht.
‘Niet helemaal, oom G’, zei mijn neefje.
Thea ging verder: ‘Ik heb hem aangesloten 
op de waterleiding van de 
boerderij, maar het water is hooguit 
genoeg voor een paar dagen. En ik weet 
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Geen water verspillen!

niet hoelang het gaat duren voor we de boel 
weer gerepareerd hebben.’
Gi-ga-geitenkaas, wat nu? Een boerderij 
verbruikt heel veel water!
Ik probeerde mijn zus moed in te spreken: 
‘Ik weet zeker dat jij het in een  gefikst 
hebt!’
Thea lachte. ‘Dat hoop ik! Tot die tijd zullen 
we het water moeten rantsoeneren. 
Dat betekent dat we geen water mogen 
verspillen en dat iedereen per dag een vaste 
hoeveelheid  mag gebruiken.’
In een lade van de keukentafel bewaar ik 
altijd pen en papier, voor het geval 
ik inspiratie voor een verhaal krijg. 
Thea pakte het en begon de regels 
op te schrijven: 
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Gebruik minder water tijdens 
het douchen. Maak je nat, 
draai de kraan dicht, zeep 
je in en spoel je snel af!

Doe de kraan dicht tijdens het 
tandenpoetsen. Vul een glas met water 
om je snuit te spoelen, dan gebruik je 

minder water.

Als je bijvoorbeeld een eitje 
gekookt hebt, gooi het 
kookwater dan niet weg. 
Hergebruik het om de vaat 
te wassen. Pas wel op met 
kokend water, laat het altijd 
eerst een beetje afkoelen.

VIJF REGELSVIJF REGELS  om water-om water-
verspilling tegen te gaanverspilling tegen te gaan
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Als het regent, zet 
dan emmers en teilen 
buiten zodat je het 
regenwater kunt 
opvangen. Hiermee 
kun je de planten 
binnen en buiten water 
geven. Laat het water 
niet te lang buiten 
in de emmers staan, 
want dan komen er 
muggen op af!

Als je groente gekookt hebt, 
gebruik dan daarna het kookwater 
om je planten mee water te 
geven. Maar let op, gebruik 
daarvoor alleen koud 
water zonder zout!
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