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ZE WIL HET GEEN HOBBY NOEMEN, MAAR ZE DOET HET ELKE DAG: ZWERFVUIL OPRUIMEN.
SASKIA VAN MEEL IS EEN VAN DE BEWONERS DIE ZICH INZET VOOR EEN BETERE BUURT.
‘ALS JE HET VUIL EENMAAL ZIET, KUN JE HET NIET MEER NEGEREN.’
Zo’n drie jaar geleden begon het, vertelt Saskia. ‘Wat een
bende, dacht ik, toen ik het vele zwerfvuil op straat zag.
De gemeente doet haar best, maar er is niet tegenop te
werken. Bovendien zijn er ook plekken waar de gemeente
niet komt, zoals in de bosjes en bij op- en afritten van de
snelweg. Voor mij is het een kleine moeite. Het dorp is niet
zo groot en als ik een rondje met de hond heb gelopen, is
het meeste alweer opgeruimd.’

Zwerfie
David Michielen, medewerker Woonservice bij Eigen
Haard, is enthousiast. ‘Natuurlijk is er gemeentereiniging,
maar het is goed dat mensen ook zelf initiatief nemen.
We waarderen mensen zoals Saskia enorm.’ Saskia is
in Duivendrecht de enige die dit doet, maar zo voelt het
niet: ‘Met #zwerfie delen mensen uit het hele land via
Twitter en Facebook foto’s van opvallend zwerfafval. Ik
hoop dat ik anderen ook bewust kan maken van hun eigen
verantwoordelijkheid. Als iedereen een stuk afval per dag
oppakt en in de vuilnisbak gooit, is binnen twee dagen het
hele land schoon.’

Fanatieke jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wijkbeheerder
Ulrich Wilson in Venserpolder in Amsterdam Zuid-Oost
organiseert met kinderen uit de buurt geregeld op
woensdagmiddag een prikactie in de binnentuinen en
portieken. ‘Mijn voorganger Edward begon ermee en
ik vond het zo’n goed idee dat ik het graag doorzet. De
kinderen zijn hartstikke fanatiek. We gaan alleen op pad
bij mooi weer en na afloop krijgen ze altijd een cadeautje
of iets lekkers. Samen houden we de buurt netjes en de
kinderen leren spelenderwijs hoe je samen zorgt voor een
prettige omgeving.’
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Schoonste straat wint prijs
De Albert Camuslaan in Venserpolder won zelfs de prijs
‘Schoonste straat van Amsterdam Zuid-Oost’, vooral
dankzij de inspanningen van Talita Keerveld. Zij vertelt: ‘Als
ik op straat iets zie dat niet in de haak is, geef ik het altijd
door via de app ‘Verbeter de buurt’, of door een Whatsapp
direct aan de gemeente. Zelf kun je ook veel doen. Om
de schoonste straat te worden, ben ik gaan praten met de
gemeente, Eigen Haard, winkeliers en bewoners. Iedereen
heeft een steentje bijgedragen. Op 25 maart was het
Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. We zijn
toen met een hele groep door de buurt gegaan met een
schoonmaakstoet en daarna waren er optredens. Zelfs Hart
van Nederland heeft aandacht aan ons besteed. Op die
dag was ook de prijsuitreiking en we wonnen! Ik stond te
trillen op mijn benen. De prijs is 1.500 euro, daarvan wil ik
een spiegel laten maken, waarop staat: ‘Ik houd de straat
schoon, heel en veilig.’ Want we doen het samen.

Iedereen in actie
Ach, denk je misschien, zwerfafval, hoe erg is dat nou?
Talita is er duidelijk over: ‘De natuur is geen vuilnisbak!’
Saskia van Meel valt haar bij: ‘Rondslingerend plastic
vervuilt de grond, rivieren en de zee en komt uiteindelijk
zelfs in ons eten terecht. Bovendien is een schone buurt
veel prettiger om in te wonen. Een stuk afval per dag
oprapen, is een goed begin. En zelf geen afval op straat
gooien natuurlijk.’

Weten hoe Eigen Haard
kan bijdragen aan uw
buurtinitiatief? Kijk op
eigenhaard.nl/in-uw-wijk

Eigen Haard helpt
David Michielen en de andere medewerkers Woonservice van
Eigen Haard dragen graag bij aan goede initiatieven. David:
‘Of het nu gaat om een schonere buurt, meer groen in de wijk
of buurtactiviteiten. We denken graag mee en kunnen vaak iets
bijdragen. Zo staat dit onderwerp elk jaar hoog op de agenda
bij de bewonerscommissievergaderingen, brengen we het elk
jaar onder de aandacht op onze informatiemarkt, inspireren we
met filmpjes op YouTube. Onze huismeesters en wijkbeheerders
dragen hier uiteraard ook aan bij. Als iedereen een stukje
initiatief en verantwoordelijkheid wil pakken, zou de wereld er
heel anders uitzien. Eigen Haard rekent zich rijk met bewoners
als Talita en Saskia. We zijn trots om samen te werken met zulke
bijzondere huurders die zich inzetten voor een betere wijk!’
Kijk op de achterzijde van het magazine voor een ander mooi
voorbeeld van hoe bewoners de handen ineen slaan!
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