Emma’s Blog
Hallo.
Welkom op mijn blog.
Mijn naam is Emma Jones.
Ik ben tien jaar.
Ik ga de wereld redden.
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‘Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten
met het verbeteren van de wereld.’
ANNE FRANK

‘Tenzij iemand als jij er een
heleboel voor doet, gaat het
nooit meer beter, en komt
het ook nooit meer goed.’

‘Een opstandige daad heeft meer
waarde dan duizenden woorden.’

Emmeline Pankhurst

Dr. Seuss

‘Kijk omhoog naar de sterren en niet omlaag naar je voeten.
Probeer te begrijpen wat je ziet en vraag je af wat ervoor zorgt
dat het universum bestaat. Wees nieuwsgierig. En hoe moeilijk het
leven soms ook lijkt, er is altijd wel iets wat je kunt doen en wat je
kunt bereiken. Het is belangrijk dat je niet opgeeft.’

STEPHEN HAWKING
‘Het is tijd om
in verzet te komen.’
Greta Thunberg

‘De aarde is wat we allemaal
gemeen hebben.’

Wendell Berry

‘De aarde biedt voldoende om ieders behoefte
te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.’

MAHATMA GANDHI
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Emma’s Blog
MAANDAG 30 DECEMBER

Als je je afvraagt waarom ik de wereld wil redden, dan is het antwoord heel
simpel. De wereld is een puinhoop.
Dat wist je al, toch?
Zo niet, dan hoef je alleen maar in je neus te peuteren.
Stop je vinger er maar eens in en haal er een snotje uit.
Welke kleur is het?
Die van mij zijn altijd zwart.
Zwart, ja.
Door de vervuiling.
Kijk:
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Sorry, ik weet dat dat smerig is. Maar weet je wat nog smeriger is? Zwarte
snotjes. Ze horen groen te zijn, toch? Niet zwart.
Misschien leef je boven op een berg of ergens op het platteland, waar de
lucht fijn en schoon is, en zijn je snotjes heldergroen.
Maar ik woon in de stad. En die van mij zijn zwart. En dat is hoe ik weet dat
de wereld een puinhoop is. Iemand moet haar redden.
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Pap zegt altijd dat als je iets gedaan wilt hebben, je het zelf moet doen. Dus ik
ga het doen.
Ik zal hier elke dag schrijven over het redden van de wereld. Dus kom
alsjeblieft terug om te lezen wat ik heb gezegd. Je kunt geen reactie achterlaten,
want volgens pap zit het internet vol idioten en hij wil niet dat ik met ze
communiceer.
Ik denk niet dat idioten mijn blog willen lezen, maar pap zei: ‘Je zou versteld
staan.’ Dus de reacties zijn uitgeschakeld.
Maar als je me een e-mail stuurt, zal ik zo snel mogelijk terugmailen (tenzij je
een idioot bent).
Mijn e-mailadres is emmaredtdewereld@gmail.com.
Je zou me zelfs een foto van je snotjes kunnen sturen.
Nee wacht, doe dat maar niet.
Doei voor nu!
Tot morgen.
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Emma’s Blog
DINSDAG 31 DECEMBER

Hallo!
Ik ben het weer. Emma.
Je vraagt je waarschijnlijk af wie ik ben. Sorry, ik had mezelf beter moeten
voorstellen, maar ik raakte afgeleid door al dat snotjesgedoe. Vandaag ga ik je
wat meer over mezelf vertellen.
Mijn naam is Emma Rose Jones.
Ik ben tien jaar oud.
Mijn lievelingskleuren zijn rood en zwart.
De drie dingen die ik het lekkerst vind, zijn lasagne, zwarte olijven en
chocolade-ijs.
Mijn grootste angsten zijn de opwarming van de aarde en spinnen.
Ik ga niet vertellen waar ik woon, want we hebben op school een les over
internetveiligheid gehad en ik heb geleerd dat ik nooit een echt adres of
telefoonnummer aan vreemden mag geven.
Maar ik kan je vertellen dat ik bij mijn vader en moeder woon.
Zo zien ze eruit:
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Ik heb één broer en één zus. Ik ben de middelste, wat echt het ergste is. Het is
leuk om de oudste te zijn, want je mag laat opblijven, je krijgt meer zakgeld en
je hebt de grootste kamer. En het is leuk om de jongste te zijn, want iedereen
zegt dat je schattig bent en je komt eigenlijk gewoon overal mee weg en je krijgt
nooit op je kop. Maar het is waardeloos om de middelste te zijn.
Ik kan er helaas alleen niets aan doen.
Maar goed, dit is mijn broertje Finn. Hij
staat nooit stil, daarom zie je alleen de
achterkant van zijn hoofd. Hij is altijd aan
het rondrennen en schreeuwen, maar hij
krijgt nooit op zijn kop, omdat hij de
jongste is. Hij komt overal mee weg, zoals
ik al zei.
Dit is mijn zus Becca. Ze is zestien.
Meestal is ze heel aardig, maar
vandaag stuurde ze me haar kamer
Becca’s
kamer

uit omdat ik irritant was, wat niet
echt aardig was.
Ik denk dat ze depri is omdat
het oudejaarsavond is en ze thuis
zit met ons.
Ze zegt dat ze de enige
zestienjarige ter wereld is die
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vanavond niet naar een feestje gaat. Tante Jess zegt dat Becca de rest van haar
leven nog naar feestjes kan gaan en dat ze blij zou moeten zijn dat ze het
nieuwe jaar met ons kan inluiden.
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Tante Jess is heel cool. Ze gaat niet naar een oudejaarsfeest omdat het net uit is
met haar slechte vriendje. Nu dus haar slechte ex-vriendje. Hij is niet echt slecht.
Maar hij heeft haar op een afschuwelijke manier gedumpt. Ze is dus niet in de
stemming voor feestjes en daarom past ze vanavond op ons.
Ze laat ons tot middernacht opblijven, zolang we daarna zonder te zeuren
naar bed gaan.
Nu ken je mijn hele familie. We hebben ook twee huisdieren.

Hier is onze kat Papadum.

Dit is onze hamster Chutney.
		

]

Chutney en Papadum gaan me natuurlijk niet helpen met het redden van de
wereld, maar de anderen hopelijk wel.
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Vandaag is de laatste dag van het jaar.
De seconden tikken af …
Tot morgen …
De eerste dag van het nieuwe jaar … Als ik ga beginnen met het redden van
de wereld. Ik kan niet wachten!
Ik heb mijn goede voornemen al bedacht. Wil je weten wat dat is?
Ik zal het je vertellen. Morgen.
Nu moet ik gaan. We gaan met tante Jess havermoutkoekjes maken.
Tot volgend jaar!
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Emma’s Blog
WOENSDAG 1 JANUARI

GELUKKIG NIEUW

jaar

Vandaag is een belangrijke dag. Ik ga beginnen met het redden van de wereld.
Hier is mijn goede voornemen: ik ga geen plastic meer gebruiken.
Wil je weten waarom? Het is heel simpel. Plastic maakt een puinhoop van de
wereld. Kijk maar:
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