
Kadir ergert zich groen en geel aan de

hoeveelheid afval dat rondslingert in zijn wijk

Gageldonk. Vooral het plastic en vuil rondom

de Vijverberg. Als hij zijn inzichten deelt met

een ambulant begeleider van SDW komt zijn

hulpvraag bij Zoom-In terecht. Bij Zoom-In

werken wijkbewoners en organisaties in zorg,

welzijn en wonen samen aan een vitalere

wijk.

Buurtteam 

Kadir en SDW hebben gesproken met WijZijn

Traverse Groep, de gemeente en Stichting

Samen Werken. Hieruit is een buurtteam

opgezet van vijf vrijwilligers. Tweemaal per

week gaan zij gezamenlijk vuil prikken in

Gageldonk. Kadir: “Het grootste probleem is

dat mensen het vuil klakkeloos op straat

gooien. Wij kunnen nog zo hard ons best

doen om de wijk schoon te maken, maar ik

vind het veel belangrijker om bewoners

bewust te maken van hun gedrag. Wat doet

het gooien van vuil met onze natuur? Hoe

kunnen we samen het gedrag van mensen

hierin veranderen? Het is van belang dat

mensen vanuit zichzelf het vuil oprapen en

weggooien.”

‘WE HEBBEN IN
TOTAAL 782 KILO

AFVAL OPGEHAALD
IN DE WIJK’

Wijkbewoner Kadir Aktürk hoopt het verschil

te maken: 'Als we het nu niet doen, komen

we in de toekomst in de problemen’

Slapeloze nachten: ze zijn het gevolg van

Kadirs grote hart voor een mooiere wereld.

Terwijl zijn gedachten zich vullen met

beelden van rondslingerend plastic en vuil,

maakt hij zich zorgen over hoe onze planeet

er over vijftig jaar uitziet. Hoe moet dat met

onze kinderen en kleinkinderen? Kadir Aktürk

(30) besluit in actie te komen en laat zien dat

je met kleine stapjes iets groots kunt

bereiken...

Maatschappelijk belang

Kadir ziet het als zijn uitdaging om mensen actief te laten

meewerken aan het schoonmaken van hun wijk. “Het opruimen

van de wijk moet aantrekkelijk zijn voor kinderen. Ik denk aan het

organiseren van een ‘opruimdag’ waarvoor ze een mooie

beloning krijgen. Hierbij kunnen we scholen betrekken en inspelen

om het maatschappelijk belang ervan.” Kadir noemt ook dat veel

mensen niet weten dat je vuil ook gratis kunt wegbrengen.

“Doordat bewoners betalen per vuilniszak die ze weggooien,

dumpen ze het vuil naast de vuilnisbak. Dat is zonde en slecht

voor het milieu. Terwijl als je afval sorteert, kun je het op zoveel

plekken gratis wegbrengen.” 

Toekomst

Na drie maanden tweewekelijks vuil opruimen in de wijk

Gageldonk heeft het buurtteam al mooie stappen gemaakt. In

totaal is er 782 kilo afval opgehaald in de wijk. “Daar hebben we

met ons team veel moeite voor gedaan. Ik besef me tegelijk dat

we dit niet kunnen blijven opbrengen. We moeten het probleem

aanpakken bij de oorzaak. Als we het nu niet doen, dan komen

we in de toekomst in de problemen.” Kadir is blij dat het probleem

steeds meer onder de aandacht komt. “Ik hoop dat we onze

samenleving kunnen veranderen. Dat we allemaal

milieubewuster met de wereld omgaan. Spreek een ander er

gerust op aan als zij afval bewust of onbewust laten rondslingeren.

Door allemaal ons steentje bij te dragen, kunnen we ons focussen

op een betere wereld voor de toekomst!”

wijkbewoner Kadir


