de bomen willen gehoord worden!
Als je heel goed luistert, hoor je diep in het woud het gekreun van de bomen: ze zijn ongelukkig
omdat niemand begrijpt hoeveel CO2 ze slikken. Ze vragen om een goede behandeling. Omdat
de bomen niet op pad kunnen gaan, sturen ze er Q-Bus op uit om ons, de mensen, op de hoogte
te brengen.

Q-Bus, een houterige gids
Q-bus is een fantastische mascotte tijdens de tocht langs de ‘Hout Vasthouden Route’.
Hij weet alles over hout en de belangrijke eigenschappen die klimaatsveranderingen kunnen
tegengaan. Zijn motto is simpel:
Meer hout! = Minder CO2! = Beter Milieu!

Knip uit, monteer en pimp je eigen Q-Bus!
1. Print deze pagina af op dik papier
2. Knip Q-bus (+ 4 vleugels) uit
3. Maak een vouw op alle zwarte lijntjes en vouw
de overlappende lipjes naar binnen
4. Breng lijm of plakband aan op deze lipjes
Hallo, ik b
en Q-Bus
en ik
5. Vouw het geheel tot een kubus en plak de lipjes vast
neem je me
e op pad l
angs
(behalve de bovenkant)
de ‘Hout V
asthoude
n route’.
6. Plak de vleugels A op elkaar en doe hetzelfde met de
vleugels B. Vouw de vleugels op het stippellijntje
7. Maak een kleine insnijding op de zwarte lijntjes van de
bovenkant van Q-bus en steek de vleugels hierdoor
8. Bevestig de vleugels met lijm of plakband aan de binnenkant van Q-bus
9. Plak de bovenkant van Q-bus dicht
Nu heb je je eigen mascotte. Je kan deze ook nog pimpen!
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Pimp Q-Bus ECHT!
Helemaal te gek wordt het als je Q-bus echt van hout gaat maken.
Misschien ken je iemand die handig is met hout en die je een handje wil toesteken, maar je kan
ook op eigen houtje aan de slag met deze handige tips.
Benodigdheden
• een vierkante oude tafelpoot of tuinpaal (voor een mini Q-bus kan je een
dobbelsteen gebruiken)
• nageltjes en een hamer.
• een oude zakdoek of andere lap stof
• houtlijm
• 10 stokjes van ijslollies of lucifers
• 2 stukjes karton
• 2 ogen die je kan uitknippen
Zo ga je tewerk
• Zaag een stuk van de oude tafelpoot of tuinpaal af die even lang is als de breedte.
• Nu moeten de vleugels gemonteerd worden. Je maakt eerst een kader van ijslollies (voor een
mini Q-bus kan je hiervoor lucifers gebruiken). Voor elke vleugel heb je 5 stokjes nodig.
Kleef deze stevig aan elkaar zoals op het voorbeeld en kleef ze onderaan op een stevig stukje
karton vast.
• Knip uit een oude lap stof de juiste oppervlakte en kleef die op de vleugels. Kleef of nagel
vervolgens het kartonnetje op je Q-bus.
• Het geheel is helemaal afgewerkt als je ook nog eens oogjes op je Q-bus aanbrengt.
• Ben je een echte klusser, zaag dan 6 plankjes en timmer deze plankjes netjes aan elkaar zodat
je een volledig gesloten doos (of een kubus) hebt. Het hout van appelsien- of andere fruitkistjes is hiervoor ideaal.
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