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Gedrukt in België bij drukkerij Proost
op RePrint DeLuxe, een 60% gerecycleerd,
FSC Mix en Europees Ecolabel
gecertificeerd papier.

Een initiatief van

Met de steun van

Archibal is verzot op boeken.
Die mooie lettertjes, die gladde pagina’s en dan die geur...! Heerlijk!
Vanmorgen lag er weer een stapel nieuwe boeken in het boekendorp.
Als de inkt nog vers is, kan Archibal het niet laten om hier en
daar aan een hoekje te knabbelen.
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Archibal denkt diep na: “Als alle bomen weg zijn, hebben we
straks geen boeken meer! Dat mogen we niet laten gebeuren…
We zullen zelf eens in dat bos moeten gaan kijken!”
“Dat is sapperdeslaatjes wel ver,” protesteert Nestor,
maar Archibal heeft hun karretje al gevuld.
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In de boom woont een eekhoorntje.
“Hallo, wie is daar?”, vraagt ze.
Archibal fluistert: “Ik ben Archibal en dit is Nestor.
Hij doet een dutje!”
“Ik ben Vera. Kom maar naar boven,
zo maken we je vriend niet wakker…”
Bij een kopje appelthee vertelt Archibal over hun reis.
“We gaan naar het bos om te kijken of er nog genoeg
bomen zijn om nieuwe boeken te maken.”
Vera knikt: “Ja en voor al die andere dingen,
die ook van hout gemaakt zijn: tafels, stoelen, kasten,
soms hele huizen! Daar zijn veel bomen voor nodig.”
“En zonder deze boom hadden we niet zo'n lekkere
picknick gehad…” zegt Archibal.
“Lekkere appeltjes, hé? Neem er nog een paar mee
voor onderweg,” stelt Vera voor.

Ze trekken verder door een
grote stad. Er rijden veel
auto's en vrachtwagens.
Schoorstenen roken.
De lucht stinkt.

Gelukkig is er een mooi groen
park. Hier is de lucht veel
beter. “Da's ook dankzij de
bomen,” weet Nestor “die
zorgen voor propere lucht!”

In het park zien de vrienden een bank vol tekeningen en letters.
“Sapperdeslaatjes, zoveel verliefde mensen! Toen ik jong was...”
wil Nestor beginnen. Maar Archibal wijst met zijn staart naar
een rare tekening van een boom en onderbreekt hem
“Kijk Nestor... dat is van iemand, die verliefd is op een boom!”
"Mja, dat zal wel…" mompelt Nestor.
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Tussen het groen voelen ze zich beter. Ze zien
er veel dieren die ze alleen uit boeken kennen.

“Dààààr, een lekker mals wormpje!”
klinkt het en een lange snavel heeft Archibal
bijna te pakken. Nog net op tijd kan hij wegduiken onder het schild van Nestor.
Sapperdeslaatjes, wat was dat?!
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Wanneer Archibal en Ne
stor eindelijk terug zijn
in hun boekendorp, hebb
en ze een goed plan
bedacht. Nestor wordt een
levend reclamebord en
Archibal zingt uit volle
borst:

“Archibal de boekenworm” is er voor iedereen
die van boeken én van bomen houdt.
Archibal en Nestor leren op hun tocht
waarom bomen en bossen zo belangrijk zijn.
Ze ontdekken dat bomen zorgen voor:
** materiaal om houten voorwerpen,
meubels en ook papier mee te maken
** zuivere lucht
(zuurstof die we inademen)
** een veilig plekje voor heel veel dieren
(zeg maar hun huisje)
** lekkere hapjes voor dieren en mensen
(noten, vruchten, blaadjes...)
** schaduw
Maar ze zien ook hoe bossen soms worden
kapot gemaakt door de mens. Ze hakken
steeds meer bomen om. De bomen krijgen
niet meer de tijd om opnieuw te groeien en
heel veel dieren raken op die manier hun

huis en hun voedsel kwijt. Gelukkig
kan het ook op een andere manier:
een duurzame, verantwoorde manier.
Zo kunnen de waardevolle bossen met
alle dieren die erin leven, nog heel lang
blijven bestaan.
Vanessa de Paradijsvogel toont dat hout
uit een goed beheerd bos een FSC label
heeft. Het is dus heel belangrijk om dat
label goed te herkennen. Het helpt om te
kiezen: wanneer we kiezen voor gelabeld
hout, kiezen we voor het voortbestaan
van de bossen!
Archibal belooft Vanessa te helpen om
haar bos te beschermen en dus zorgt hij
ervoor dat zoveel mogelijk vriendjes ook
kiezen voor een boek met FSC label. Doe
zoals Archibal en vertel iedereen hoe ze
kunnen helpen!

7 tips
om bomen
te sparen
1

Kies voor papier van verantwoorde herkomst: ga voor gerecycleerd
papier of kies voor papierproducten met een FSC label.

2

Verspil geen papier: print enkel af wat je echt nodig
hebt en zorg dat de pagina's goed gevuld zijn.

3

Hergebruik de achterkant van een blad als kladpapier of
om op te tekenen, of gebruik het om mee te knutselen.

4

Sorteer je papierafval en zorg er zo
voor dat het kan gerecycleerd worden.

5

Kleef een anti-reclamesticker op je brievenbus om ongeadresseerde
reclame te weigeren als je die toch niet of nauwelijks leest.

6

Zorg ervoor dat boeken meermaals gelezen worden: ga naar de
bibliotheek, geef je eigen boeken door aan familie, vrienden of
wildvreemden via doorgeefkastjes die hier en daar opduiken.
En waarom geen boeken kopen in een tweedehandswinkel of
rommelmarkt…

7

Overtuig je ouders of school om steeds te kiezen voor houten
producten afkomstig uit goed beheerde bossen. Leg hen uit
waarom ze moeten kiezen voor producten met een FSC label!

Eind september 2009 was Nathalie in de
wolken. Ze had zopas een gezonde dochter
op de wereld gezet en hield bovendien
haar eerste prentenboek in handen. Er was
maar één minpuntje: op het prentenboek
stond geen FSC label. Nochtans is zo'n label
nodig om zeker te zijn dat de gebruikte
houtvezels hun oorsprong vinden in
een goed beheerd bos. En bossen zijn nu
eenmaal erg belangrijk voor de toekomst
van onze planeet. Kortom bossen zijn
nodig voor de toekomst van haar dochter
en alle andere kinderen...
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De bedenkers van Archibal

Nathalie Slosse

Vanuit vzw Talismanneke besloot Nathalie een
sensibilisatiecampagne uit te werken. Ze nam contact
op met FSC België met het idee om kinderen in een
prentenboek uit te leggen waar het FSC label voor
staat. Ook kinderen die nog niet kunnen lezen,
herkennen vaak al labels en logo's. Veel kinderen
hebben -soms onbewust- het FSC label wel al ergens
gezien: op een pak melk, op de achterkant van een
kassabon of op een houten speeltuig, maar ze staan
er niet bij stil wat het precies betekent.

Rosalie Van Waeyenberge

“

Wij willen nog lang
niet stoppen met het
maken van mooie
prentenboeken!

“

Tijdens een cursus "Prentenboeken maken"
leerde Nathalie Rosalie kennen en het
klikte meteen. Nathalie schreef "Archibal de
boekenworm" en Rosalie bracht met potloden en
gemanipuleerde foto's de wereld van de kleine
boekenworm en zijn vriend Nestor tot leven.
Het bleef niet bij een prentenboek. Er kwam
ook nog een logboekje voor boekenwormen
bij en een avontuur voor Archibal op het
wereldwijde web: www.archibal.org.

Nu is het de vurige wens van de makers dat
vele leerkrachten, maar evengoed ouders en
grootouders, samen met hun (klein)kinderen
en Archibal op zoek gaan naar kinderboeken
met een FSC label. Op die manier kunnen
we uitgevers dat extra zetje geven om meer
kinderboeken te maken op bosvriendelijk
papier. En uiteraard hopen we dat zo steeds
meer kinderen – en grote mensen – bewust
kiezen voor papier- of houtproducten met
respect voor het bos.

Archibal hoort voor het eerst dat er bomen nodig zijn
om papier te maken en dat de bomen op geraken!
Samen met zijn vriend Nestor gaat de ondernemende
boekenworm zelf een kijkje nemen in het bos,
want hij wil nog lang niet stoppen met lezen...
Een verhaal voor iedereen die van boeken
én van bomen houdt!
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