
 
 

 
 

DE WONDEREN VAN DE WERELD 
 

Evi Vet 
 
Wat er om je heen gebeurt, dat leer je van je vrienden. 

Wat er in de wereld gebeurt, dat leer je van het nieuws. 
Wat er in Nederland gebeurt, dat leer je van de Tv. 
Maar wat er gebeurt met de aarde, van wie krijg je dat mee? 
 
Wie leert je hoe de aarde draait en hoe de zon speelt met de maan. 
Hoe de maan vervolgens het tij creëert, want hoe heeft zij dat gedaan? 
Wie leert je over de aardwormen, die al kruipend heel bedreven 
ervoor zorgen dat er bodemleven bestaat waar van planten kunnen leven.  
En dat bodemleven überhaupt bestaat en als fundament fungeerd  
van ons voedselsysteem dus van ons eten. Wie heeft je dat geleerd?    
  

Hopelijk leer jij dit spelenderwijs, in je tuin of in de zee 
En zijn je ouders ondernemend, dan nemen ze je mee 
naar het bos waar de bladeren op de grond de basis vormen voor paddenstoelen  
Of mee naar de zee waar in je in de zomer de zon op je huid voelt gloeien  
Dat meteen moet denken aan je planten, die vast ook dorst zullen hebben. 
Wie leert je hoe de aarde draait? 
 
En wie leert je over biodiversiteit?  Als de basis van ons leven.  
Hoe alles samenwerkt en zo elkaar versterkt en hopelijk gaat het zo nog even  
Hoe kan het zijn dat dit zo belangrijk is, terwijl bijna niemand het nog kent. 
Een term zo lastig uit te leggen en de betekenis onbekend. 
Want als ik jou zou vragen, wat is biodiversiteit? 

Dan bestaat er geen fout antwoord, want het is alles waar je naar kijkt. 
 
Het zijn de bomen die onder de grond, via hun wortels kunnen praten. 
Het zijn de planten die gifstoffen uitscheiden voor insecten, die gezond blijken voor de mens. 
Het zijn de eekhoorns die vergeten dat ze hun noten hebben begraven, 
Waardoor er een eikenboom groeit op die plek, niet gepland maar wel gewenst.   
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, nóg niet in ieder geval 
 
Maar hoe gaan we het aanpakken? 
Wat is de toekomst van onze natuur? 



 
 
Zullen we alles nog kunnen eten of stopt dat op den duur? 

Is er nog groen te vinden in de stad of raken we ervan vervreemd. 
De natuur steeds onbekender, wanneer niemand iets onderneemt.  
Wat is de toekomst van de aarde? Onze generatie maakt zich zorgen. 
Is spelen in de tuin wel educatief genoeg voor morgen? 
Moet er meer leerstof komen over de wonderen van de aarde? 
 
Leerstof over bossen, over natuurgebieden en de waterkant. 
Leerstof over hoe planten groeien, bloemen bloeien en hoe eten op je bord beland. 
Hoe de vanzelfsprekendheid van de natuur niet meer zo vanzelfsprekend is. 
In de bodem minder wormen, in de zeeën minder vis.  
 
Moeten er lessen komen over hoe we in de knoop raken met onszelf, 

omdat de economie steeds structureel boven ecologie wordt gekozen. 
 
Hoe gaan we het aanpakken? 
Wat is de toekomst van de natuur? 
Wie gaat het ons leren, wie staat er aan het stuur? 
Wil jij het de volgende generatie leren? 
Zodat de wonderen in de wereld blijven.  
En dat we zonder te overdrijven, 
ons altijd kunnen blijven verwonderen 
over de wonderen van de wereld.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


