
Het rook lekker bij Chen 
thuis op de wc! Kunnen wij 
ook luchtverfrisser kopen?

Ja, maar we 
kunnen het 
ook maken. Mag Chen 

dan helpen?

Natuurlijk.

Mag ik even naar jullie wc?

Sanne en Chen maken luchtverfrissers

Mam, hoeveel 
parfumolie moet erin?

We kunnen dit nu goed
 gebruiken, Chris!
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Wat heb je nodig?
◆4 blaadjes (8 gram) gelatine
◆kom 
◆water
◆voedingskleurstof
◆2 glazen potjes met deksel
◆waterkoker
◆maatbeker
◆essentiële parfumolie 
   (te koop bij natuurwinkel)
◆2 eetlepels
◆ zout

Wat moet je doen?
1) Vul de kom met water uit de 
kraan. Leg de gelatineblaadjes 
5 minuten onder water in de kom.
2) Doe in beide potjes 2 druppels 
voedselkleurstof. 
3) Meet 200 mL water af in de 
maatbeker en kook het in de 
waterkoker. Vraag eventueel hulp 
van een volwassene.
4) Gooi het water uit de kom weg. 
Knijp de geweekte gelatineblaadjes 
goed uit.
5) Giet het kokende water voor-
zichtig op de gelatineblaadjes in 
de kom. Roer goed totdat de 
gelatine is opgelost. 
6) Voeg 2 eetlepels zout toe en 
roer 2 minuten. 
7) Wacht 15 minuten. Voeg daarna 
60 druppels van de essentiële olie 
toe. Roer goed. 
8) Giet in ieder potje de helft van 
de vloeistof. Roer de voedselkleur-
stof er doorheen. 
9) Sluit de potjes met de deksel en 
zet ze 1 nacht in de koelkast.
10) Je luchtverfrissers zijn nu klaar 
voor gebruik. Sluit ze met de 
deksel als je ze niet nodig hebt. 

De Grieken en Romeinen 

verbrandden al kruiden en 

takken om lekker 

ruikende rook naar de 

goden te sturen. 

In het Latijn heet dat 

per fumus, dat betekent 

‘via rook’. En zo komen wij 

aan ons woord parfum!
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Spring met paardensprongen door het blok met letters 
en vind nog een toepassing van een gel. Begin bij de 
L en ga dan naar alle kanten twee hokjes vooruit en één 
hokje opzij. Je hoeft niet alle letters te gebruiken.
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Wil je meer proefjes doen of 
weten wat er gebeurt? Kijk 
dan op www.C3.nl/kids onder 
Proefjes.


