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MAANDAG 30 DECEMBER 
Als je je afvraagt waarom ik de wereld wil redden, dan is het antwoord heel 

simpel. De wereld is een puinhoop.

Dat wist je al, toch?

Zo niet, dan hoef je alleen maar in je neus te peuteren.

Stop je vinger er maar eens in en haal er een snotje uit.

Welke kleur is het?

Die van mij zijn altijd zwart.

Zwart, ja.

Door de vervuiling.

Kijk:
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Sorry, ik weet dat dat smerig is. Maar weet je wat nog smeriger is? Zwarte 

snotjes. Ze horen groen te zijn, toch? Niet zwart.

Misschien leef je boven op een berg of ergens op het platteland, waar de 

lucht fijn en schoon is, en zijn je snotjes heldergroen.

Maar ik woon in de stad. En die van mij zijn zwart. En dat is hoe ik weet dat 

de wereld een puinhoop is. Iemand moet haar redden.
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Pap zegt altijd dat als je iets gedaan wilt hebben, je het zelf moet doen. Dus ik 

ga het doen.

Ik zal hier elke dag schrijven over het redden van de wereld. Dus kom 

alsjeblieft terug om te lezen wat ik heb gezegd. Je kunt geen reactie achterlaten, 

want volgens pap zit het internet vol idioten en hij wil niet dat ik met ze 

communiceer.

Ik denk niet dat idioten mijn blog willen lezen, maar pap zei: ‘Je zou versteld 

staan.’ Dus de reacties zijn uitgeschakeld.

Maar als je me een e-mail stuurt, zal ik zo snel mogelijk terugmailen (tenzij je 

een idioot bent).

Mijn e-mailadres is emmaredtdewereld@gmail.com.

Je zou me zelfs een foto van je snotjes kunnen sturen.

Nee wacht, doe dat maar niet.

Doei voor nu!

Tot morgen.
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DINSDAG 31 DECEMBER
Hallo!

Ik ben het weer. Emma.

Je vraagt je waarschijnlijk af wie ik ben. Sorry, ik had mezelf beter moeten 

voorstellen, maar ik raakte afgeleid door al dat snotjesgedoe. Vandaag ga ik je 

wat meer over mezelf vertellen.

Mijn naam is Emma Rose Jones.

Ik ben tien jaar oud.

Mijn lievelingskleuren zijn rood en zwart.

De drie dingen die ik het lekkerst vind, zijn lasagne, zwarte olijven en 

chocolade-ijs.

Mijn grootste angsten zijn de opwarming van de aarde en spinnen.

Ik ga niet vertellen waar ik woon, want we hebben op school een les over 

internetveiligheid gehad en ik heb geleerd dat ik nooit een echt adres of 

telefoonnummer aan vreemden mag geven.

Maar ik kan je vertellen dat ik bij mijn vader en moeder woon.

Zo zien ze eruit:
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Becca’s 
kamer

Ik heb één broer en één zus. Ik ben de middelste, wat echt het ergste is. Het is 

leuk om de oudste te zijn, want je mag laat opblijven, je krijgt meer zakgeld en 

je hebt de grootste kamer. En het is leuk om de jongste te zijn, want iedereen 

zegt dat je schattig bent en je komt eigenlijk gewoon overal mee weg en je krijgt 

nooit op je kop. Maar het is waardeloos om de middelste te zijn.

Ik kan er helaas alleen niets aan doen.

Maar goed, dit is mijn broertje Finn. Hij 

staat nooit stil, daarom zie je alleen de 

achterkant van zijn hoofd. Hij is altijd aan 

het rondrennen en schreeuwen, maar hij 

krijgt nooit op zijn kop, omdat hij de 

jongste is. Hij komt overal mee weg, zoals 

ik al zei.

Dit is mijn zus Becca. Ze is zestien. 

Meestal is ze heel aardig, maar 

vandaag stuurde ze me haar kamer 

uit omdat ik irritant was, wat niet 

echt aardig was.

Ik denk dat ze depri is omdat 

het oudejaars avond is en ze thuis 

zit met ons.

Ze zegt dat ze de enige 

zestienjarige ter wereld is die 
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vanavond niet naar een feestje gaat. Tante Jess zegt dat Becca de rest van haar 

leven nog naar feestjes kan gaan en dat ze blij zou moeten zijn dat ze het 

nieuwe jaar met ons kan inluiden.
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Tante Jess is heel cool. Ze gaat niet naar een oudejaarsfeest omdat het net uit is 

met haar slechte vriendje. Nu dus haar slechte ex-vriendje. Hij is niet echt slecht. 

Maar hij heeft haar op een afschuwelijke manier gedumpt. Ze is dus niet in de 

stemming voor feestjes en daarom past ze vanavond op ons.

Ze laat ons tot middernacht opblijven, zolang we daarna zonder te zeuren 

naar bed gaan.

Nu ken je mijn hele familie. We hebben ook twee huisdieren.

Hier is onze kat Papadum. Dit is onze hamster Chutney.

]   

Chutney en Papadum gaan me natuurlijk niet helpen met het redden van de 

wereld, maar de anderen hopelijk wel.
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Vandaag is de laatste dag van het jaar.

De seconden tikken af …

Tot morgen …

De eerste dag van het nieuwe jaar … Als ik ga beginnen met het redden van 

de wereld. Ik kan niet wachten!

Ik heb mijn goede voornemen al bedacht. Wil je weten wat dat is?

Ik zal het je vertellen. Morgen.

Nu moet ik gaan. We gaan met tante Jess havermoutkoekjes maken.

Tot volgend jaar!
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WOENSDAG 1 JANUARI

Vandaag is een belangrijke dag. Ik ga beginnen met het redden van de wereld.

Hier is mijn goede voornemen: ik ga geen plastic meer gebruiken.

Wil je weten waarom? Het is heel simpel. Plastic maakt een puinhoop van de 

wereld. Kijk maar:

GELUKKIG NIEUWjaar
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Ik heb die foto niet zelf gemaakt. Ik ben nooit naar Hawaï geweest, hoewel ik 

daar zeker ooit heen wil. Het is waar het surfen is uitgevonden. En ik hou van 

surfen.

Maar goed, zoals ik zei, ben ik er nooit geweest, maar die foto vond ik online. En 

ik werd er heel verdrietig van. Moet je al die flesjes zien! Sommige zijn helemaal 

uit Canada komen drijven. Andere komen uit Japan en China. Zelfs een paar uit 

Engeland.

Tien jaar geleden was het een prachtig, brandschoon zandstrand. De perfecte 

plek om te surfen. Of om eieren te leggen als je een schildpad of zeemeeuw was 

en op zoek naar een mooi rustig plekje om je kleintjes groot te brengen.

Nu is het bedekt met plastic. Je wilt daar echt niet surfen. Of je baby’s 

grootbrengen. Dat prachtige strand is verpest. Maar niet alleen stranden zijn 

verwoest door plastic. Ook de levens van vogels en dieren.
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Kijk dit eens:

Heb je ooit zoiets vreselijks gezien? Die arme schildpad!

Op de laatste dag voor de vakantie keken we op school een documentaire 

over de oceaan. We zagen walvissen en walrussen en dolfijnen en plankton en 

koraal en allerlei andere fantastische dingen. Er was ook een schildpad die stikte 

en doodging omdat ze een plastic ballon in haar maag had. Dat was het zieligste 

wat ik ooit heb gezien. Ik bleef maar aan die schildpad denken. Ik was altijd dol 

op ballonnen. Maar nu niet meer.

Wat als de ballon waarin die schildpad was gestikt een van de plastic ballonnen 

van mijn kinderfeestjes was? Zelfs als ik niet die specifieke schildpad heb 

gedood, kan ik wel verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van een 

zeemeeuw of een kwal of een ander zeedier dat gestikt of vergiftigd is door een 

ballon.
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En het zijn niet alleen plastic ballonnen die schildpadden doden, ook plastic 

rietjes en plastic flesjes en plastic tasjes … Al het plastic afval dat in de oceaan 

drijft, vergiftigt de planeet en doodt overal dieren.

In de 21e eeuw is er al meer plastic geproduceerd dan tijdens de

hele 20e eeuw.

Minder dan een tiende van al het plastic wordt gerecycled.

De allerkleinste plasticdeeltjes heten microplastics. Die zijn nu 

overal – in vis, in dieren, in ons eten, in onze lichamen.

De gemiddelde persoon krijgt tijdens elke maaltijd honderd

microplastics binnen.

Elk jaar gaan er minstens een miljoen vogels dood door plastic.

Elk jaar gaan er minstens honderdduizend zeedieren dood door 

plastic.

Elke dag worden er wereldwijd twee miljoen plastic tasjes gebruikt.

Elk tasje wordt gemiddeld tien minuten gebruikt voordat het 

wordt weggegooid.
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Ik heb wat onderzoek gedaan en een paar vreselijke feitjes over plastic ontdekt. 

Ik werd er heel erg depressief van. En ik voelde me enorm schuldig over al het 

plastic dat ik in mijn leven heb gebruikt. Dus heb ik een besluit genomen. Mijn 

goede voornemen voor het nieuwe jaar is om nooit meer plastic te gebruiken.

Geen plastic tasjes. Geen plastic flesjes. Geen plastic ballonnen.

Helemaal. Geen. Plastic.

De goede voornemens van de familie Jones

IK

Ik stop met plastic.

MAM

Mams voornemen is om minstens drie keer per week 

vijf kilometer te gaan hardlopen. Ze heeft nieuwe 

hardloopschoenen gekocht en een nieuwe trainings-

broek en sportbeha. Ze heeft tot nu toe nog niet 

hardgelopen, maar het is pas de eerste dag van het 

jaar dus of iedereen haar alsjeblieft met rust kan 

laten.


