afval, wat doen we ermee?
Tot eindjanuari 1995hebbenwe in het museum
een specialedoe-tentoonstellingvoor kinderen.
Vier reuzemelkpakkenbrengenhet afvalprobleem
op een speelsemanier onder de aandacht.Elk
melkpak staatmodel voor het afvalprobleemop
eenbepaaldniveau:het huis, de stad,het land en
de wereld. Door middel van p:uzzels,stripverhalen
en sorteer-opdrachten
beantwoordenkinderenbijna spelenderwijsde brandendevruag Afval, wat
doenwe ermee?'.De tentoonstellingeindigtmet
een 'dumpspel'.Dan spanthet erom,want wat doe
je met broodresten,vliegtuigwrakken,radioactief
afval en tuinafval ? Verbrandje het, maakje er
compostvan, gebruikje het opnieuw,recycleje
het of is er nietsmeermeete doen.Het 'dumpspel'
beloontjuiste keuzesmet punten,trekt ze er weer
af bij een foute keuzeen deelt genadeloosstrafpunten uit bij een echt gevaarlijke'dump'.

a a n w i n s t :e e n ' R u m p h i u s '
De tentoonstellingIN HETVOETSPOOR
VANRUMPHIUSheeft het museumgeenwindeieren gelegd.
Zo beleefdede expositieeen tweedeleven in
Museum Bronbeeken verwierf onze bibliotheek
een fraai exemplaarvan het in 1705gepubliceerde
'd'Amboinsche
boek
Rariteitkamer'.Normaalgesprokenzou met de aanschafvan een
'Rumphius'directeengroot
deelvan het aankoopbudgetvan de bibliotheek opgesoupeerdzijn. Die
kostenwerdenons bespaarddoor de heer
J.H. Burgersuit Den Haagdie het antiquarische
boekwerk aanhet museumschonk.Het is een welkome aanwinst,want het exemplaaruit de oude
NMR-bibliotheek is ten gevolgevan de brand in
1987ernstigbeschadigdgeraakt.
colofon
Straatgras is een kwartaal-uitgave
van het Natuurmuseum
Rotterdam,waarin
opgenomenmededelingen
van de

AFVAL,WATDOENWEERMEE?
is speciaalontwikkeld voor schoolklassen,
maaris ook voor kinderen en hun oudersleuk om te doen.
molukse schelpen
De tentoonstellingDEGEURVANHETDEPOTis een
beetjeveranderd.Een grote stellingkastheeft
plaatsgemaaktvoor drie oude eikehoutenvitrines
(uit de beginjarenvan het NMR). Ze liggen vol
met oud bezit: schelpenuit de collectievan de
oude RotterdamseDiergaardeafkomstiguit de Molukken, mineralen,fossielepaardebottenen andere
obiecten.
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