
verpakkingen moeten opnieuw worden uitgevonden 

1 Ik maak mij zorgen om de aarde die aalsmaar vervuilt. 

2 Binnen 50 jaar hebben wij de wereld met plastic vervuilt en onze lichaam ook 

3 Hoe kan ik de aarde gebruiken om onuitputtelijk grondstoffen er uit te halen -zonder vervuiling 

4 Ik plantte vorig jaar kalebassen :bird kalebassen---en ik ga door met alle soorten erbij. 

5 Wat ik wilde was gelukt(alleen gaat het erg langzaam) 
6 Nu heb ik een groter stuk grond en plant 6 soorten kalebassen. 

7 In Holland groeit die kalebassen van begin lente tot eind zomer. 

8 Per m2 kan er 3 kalebassen geplant worden -met 2 tot 5 producten per plant.-6tot 15 vruchten. 

9 Je kan de kalebassen ook als ze jong zijn opeten.en voor nog meer doeleinden  

10 Eind juli 2022 is mijn kunst van groeien te zien in amsterdam-noord 

11 Het is geen boom maar een struik en groeit bij een temparatuur boven de 20 graden  

12 Daarom denk ik dat deze plant(struik) kan worden geplant bij iedereen thuis. 

13 Om het in goede banen te leiden kan het bij weeshuizen over de hele wereld geplant worden 

14 Kalk en potasium grond is de beste -moet veel water hebben. 

15 In augustus kan er in amsterdam -noord een workshop gegeven worden---voor kinderen. 

16 Geef iemand een plant (kalebas) cadeau i.p.v bloemen. 

17 Herstel de natuur en de regen komt terug. 

18 Terwijl ik slaap groeit mijn rijkdom-en onze aarde wordt groener en groener. 

19 Kalebas zaden tropica gmbh & co.kg uit 48163 munster --tropica de 

20 Neem altijd een paar zaden mee als je buiten gaat -je kan het planten als je in nood  

dreigt te raken --over een paar maanden heb je gezond voedsel & meer…. 

namen van de kalebassen  

Mijn tuin bestaat uit 7x2 meter   in amsterdam-noord opo squash luffa

 Wie werken aan mee: long melon loofah

woningbouwvereniging rochdale hulu buttersqaush

smitgroenadvies.nl lauki ghosavala

terwindt .anne >a.terwindt@amsterdam.nl< hyantan gosali

i. vanbosse@wooninfo.nl ash guard peerkangai

patrick pieron>ppieron@rochdale.nl dudhi 

steenbreek.nl spong gourd 

r.k jongensweeshuis amsterdam 

diaconie weeshuis amsterdam 

het luthers weeshuis amsterdam 

maagdenweeshuis amsterdam 

verlaten meisjes amsterdam 

israellisch meisjes amsterdam 

r.k weeshuis amsterdam 

Wetenswaardigheden : 

gebruiksvoorwerpen,opslagcontainers ,vogelhuisjes,potjes ect ect.. 

P.S 

2 kalebassen kunt u uw leven reden- 

Ieder persoon moet thuis 2 kalebassen hebben het kan uw leven redden bij watersnood. 

Als het bij weeshuizen geplant kan worden  over de hele wereld dan kunnen wij 0,00001 % gebruiken in 10 jaar voor  

de verpakkings industrie 

Opvanghuizen voor volwassen en gezinnen (leger des huis)                            0,00002%       bereik in 10 jaar.       

Als bedrijven het ook planten in hun bedrijven (binnen ) of buiten hebben wij 0,00003 % bereikt.in 10 jaar 

Als mensen die een tuintje hebben dit ook doen hebben wij een bereik van  0,00004 %  bereikt in 10 jaar 

Als bijna 1 miljard huishoudens dit gaan planten kunnen wij het verdubbele   0,00008%  bereiken in 10 jaar 

Als de boeren op de wereld ook meegaan doen kan het weer verdubbelen   0,00016 % bereiken in 10 jaar 

Er is nog genoeg land over op de wereld om nog meer te planten in de woestijnen  ook 

Thuis is er van de zaadjes in vocht geplaatst om te ontkiemen. 

Na 4 dagen komt er al bladeren uit die dan buiten in de grond geplant kan worden . 

Na 2 maanden heeft men al bloemen die men met de hand kan beschuiven voor de zekerheid. 

Want de bloemen gaan open om 14 uur tot de helenacht en sluiten om 10 uur smorgens. 

 DAARNA na 1 maand heeft men eetbare vruchten --laat men dit weer nog 1 maand staan dan zijn ze goed voor  

 VERPAKKINGSDOELEINDENdoel einden ----en dan is het einde zomer in Holland er is geen groei verder.  

De kalebassen kunnen geplukt worden om het verder te laten drogen in een niet vochtige ruimte. 

Per dag zal er 6 tot 10 gram vocht uit de kalebas uit gaan . 

Na 5 tot 8 maanden is de kalebas goed om bewerkt te worden voor heel veel doeleinden. 

 Bij een workshop laat men zien aan kinderen en ouders hoe je van moeder aarde gebruik kan maken. 

 Jong geleerd oud gedaan --en zo waardeerd de mens weer beetje bij beetje hun aarde . 

 Het houd ook de co2 vast weer een voordeel. 

 Omdat dit een struik is van een paar meters en de vruchten groeien boven -kan men in de hele hete streken 

 Onder de kalebas struiken (bomen) ook weer hun groente planten bijna in de schaduw. 

Nu ook weer een voordeel omdat de aarde warmer en warmer word. 

Mijn kalebassen hebben een gewicht van 4 oo gram tot 6 kg. 

Behoord tot de familie van de curcubita 

Vmbo leerlingen zijn vaak praktischer dan leerlingen van andere scholen. 

Om een workshop te geven zou dan ook passen voor deze leerlingen van amsterdam-noord erbij te betrekken. 

Het kan ook zo zijn (worden)  dat leerlingen dan de kalebassen kan bewerken -schilderen--ect ect. 

Eerst een school die ervaring kan opdoen in de buurt. 

Dus wacht ik op die school .. 

Ik doe ook mee met de'' DO A GOOD THINK AWARD'' 

praktijkonderwijs.nl  info@platformsvmbo.nl 

best regards, 

HENK BHAROS  LICHTERSTRAAT 136 




