
AFVAL 
Het begin van     

   iets nieuws

Voorleesverhaal

Dag allemaal! Ik ben Karel Kraai, bijgenaamd De 
Scheidlijster. Niet lachen, die bijnaam heb ik ook niet zelf 
verzonnen. Die hebben de kinderen in het park bedacht. 
Eerst werd ik boos toen ze me zo noemden. Ik ben ten-
slotte geen lijster, maar een kraai. Iedereen die een beet-
je verstand van vogels heeft ziet dat meteen. Lijsters zijn 
bruin met spikkels,  ik ben helemaal zwart. Maar ik ben 
nergens te schijterig voor en ik poep ook nooit zomaar 
iemand op z’n kop, zoals duiven en meeuwen wel eens 
doen. Als ik nodig moet doe ik dat op de composthoop 
of in de groenbak. Dat is een kleine moeite en op die 
manier is mijn geschijt nog ergens goed voor. Maar zo 
bedoelden de kinderen het ook helemaal niet, begreep 
ik later pas. Mijn bijnaam was geen scheldnaam, maar 
juist een compliment. Ik ben namelijk heel goed in afval 
schijt… eh scheiden. Hoe dat zo is gekomen? Dat zal ik 
jullie vertellen.

Ik woon niet ver van jullie school, in een boom waaronder 
een bankje staat. Naast dat bankje staat een afvalbak. 
Jullie hebben daar vast wel eens iets ingegooid: een 
bananenschil, een snoeppapiertje, een sappakje, een 
mislukte tekening. Allemaal in diezelfde afvalbak. Maar 
soms was de bak vol en dan viel alles ernaast. Dat was 
zo’n slordig gezicht! Mijn hele uitzicht was bedorven. 
Ik ga hier weg, dacht ik dan. Ik verhuis naar een boom 
zonder bankje en zonder afvalbak. Maar ik deed het niet, 
want tussen de rommel zaten vaak lekkere hapjes. Ik ben 
bijvoorbeeld dol op klokhuizen van appels en op korstjes 
brood en op stukjes kaas.

Op een dag zaten er twee grote jongens op het bankje 
naast de afvalbak iets te drinken. Ik ben benieuwd wat ze 
met die blikjes gaan doen als hun drinken op is, dacht ik 
bij mezelf. Met kinderen weet je het nooit, die gooien hun 
rommel soms gewoon op straat, zelfs als er een afvalbak 
staat. Grote mensen trouwens ook. De bak was nog lang 
niet vol, maar de jongens gooiden hun blikjes er niet in. 
Ze gooiden ze ook niet op straat. Ze schudden de laatste 
druppels eruit, knepen ze plat en stopten ze terug in hun 
rugzak. Toen stonden ze op en liepen weg. 
Wat gaan die jongens met die blikjes doen? vroeg ik me 
af. Nieuwsgierig als ik ben, gooide ik mijn half afgekloven 

klokhuis terug in de afvalbak en fladderde zo onopval-
lend mogelijk achter ze aan. Ze liepen naar deze school. 

Bij de voordeur stonden drie verschillende bakken, 
allemaal met verschillende kleuren deksels: een met een 
oranje deksel, een met een blauwe deksel en een met 
een groene deksel. Daar haalden ze hun lege blikjes te-
voorschijn en gooiden ze in de bak met de oranje deksel. 
Toen liepen ze door naar hun klas. Voorzichtig gluurde ik 
in de bakken. De ‘oranje’ bak zat vol lege blikjes, sappak-
jes en plastic zakjes. In de ‘blauwe’ zaten oude kranten, 
proppen papier en platgemaakte kartonnen dozen. En de 
‘groene’ bak? Die zat vol uitgebloeide bloemen, bana-
nenschillen en… klokhuizen, mjammie!
Oh, en kijk, naast de bakken stond ook nog een door-
zichtige plastic zak; daar zat bijna niks in, alleen een 
oude spons, een chipszak en een kapotte bloempot.

Toen wist ik wat ik moest doen: gewoon elke dag al het 
afval uit de bak onder mijn boom vissen en het naar de 
gekleurde bakken op jullie school brengen. Dan raakt 
mijn afvalbak niet vol en dan wordt het nooit meer een 
rommeltje onder mijn boom. Nu vlieg ik dus elke dag 
heen en weer met pakjes en zakjes, met blikjes en 
bekertjes, met snoeppapiertjes en met ijslollystokjes, 
met pruimenpitten en met bananenschillen. Alleen de 
klokhuizen en de broodkorsten eet ik zelf op. Behalve als 
ik geen trek meer heb, dan gooi ik ze in de ‘groene’ bak.
De kinderen die langs het bankje met de bak naar school 
liepen zagen me bezig. ‘Wat doet die vogel?’ vroeg een 
bleek meisje met rode krullen en een groene bril. ‘Afval 
scheiden zo te zien,’ antwoordde een kale meneer die 
langsliep met zijn hond. ‘Ik wist niet dat vogels dat kon-
den,’ zei een donkere jongen met stekeltjeshaar en een 
knaloranje rugzak. ‘Wat is het eigenlijk voor vogel?’ ‘Een 
scheidlijster natuurlijk,’ riep een lang, dun meisje op roze 
sportschoenen met wieltjes. En alle kinderen lachten.
Sinds die dag ben ik Karel Kraai, De Scheidlijster. En 
daar ben ik trots op, want als er iemand goed is in afval 
scheiden ben ik het wel!
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TIP: Leuk als de scheidlijster een handpop is 
die met zijn snavel het afval op kan pakken. 
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