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Tisseltse zwerfvuilrapers
zijn graag ‘goe zot’ voor
een propere buurt
08/04/2021 om 13:40 door Jan Boey

WILLEBROEK - Jocelijn Geurts en haar kinderen Karel (9) en Isolde (11) zijn
‘mooimakers’, die het zwerfvuil in Tisselt verwijderen. Ook de meester van Isolde,
Jan Blommaert, is een ijverige zwerfvuilopruimer in Tisselt. Dat levert hen een
propere buurt, dikke duimen maar een enkele keer ook een belediging op.

Het zijn geen ploggers (al joggend
zwerfvuil prikken), maar wel mensen
die hun eigen buurt netter willen zien

en de maatschappij willen meegeven dat zwerfvuil een probleem is van ons allemaal. Voor de meeste
mensen levert hun niet-betaalde werk gelukkig nog steeds woorden van dank op, een dikke duim, een
leuke toeter van een voorbijrijdende wagen of gewoon een ‘bedankt’. “Toch zijn we enkele weken
geleden getrakteerd op minder fraais. Een man sprak mijn zoon en mij aan met de woorden dat we
‘Goe zot’ waren. ‘De gemeente heeft daar personeel voor dat wij betalen en jullie doen dit gratis’, was
die man zijn devies. Zeker mijn zoon Karel was er van geschrokken en ook ik vind het verre van leuk.
Om maar te zeggen dat je vandaag alle soorten meningen tegenkomt”, legt Jocelijn uit. Toen ze van
het verhaal van Mooimakers hoorde, heeft ze zich geïnformeerd bij de gemeente. “We konden er gratis
knijpstokken, hesjes en vuilniszakken krijgen, speciaal voor zwerfvuil. Bovendien zorgt de gemeente
voor een verzekering, mocht je wat overkomen als je onderweg bezig bent”, legt ze uit.

Nuttig bezig zijn

Meester Jan Blommaert, speelkameraden Torre en Karel ,Isolde en mama Jocelijn Geurts houden een kleine
opruimactie aan de sporthal van Tisselt.
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Jocelijn vond met Mooimakers vooral voor zoon Karel een ideale bezigheid in coronatijden. Karel zegt
dat hij wandelen niet zo leuk vindt. “Maar toen dat met knijper en bolderkar gebeurde om het zwerfvuil
te rapen, hadden we een doel. Nu vind ik het wel leuk om mee te gaan”, zegt hij. Isolde helpt wel, maar
is meer van het ‘aanwijzende type’. Ze laat het oprapen meer over aan anderen. “We zijn een hecht
team zo,” zegt Jocelijn al lachend.

Jan Blommaert, lesgever in basisschool Sint-Jan, zegt dat hij het in de WO-lessen gebruikt. Wat je
aanleert moet je zelf ook doen, is zijn devies. Hij is vooral actief als ‘mooimaker’ in de Blaasveldstraat
en Brielen. “Ik bracht het afval mee naar huis en realiseerde me toen...dit klopt niet. Ik haal het vuil van
anderen op en moet er dan nog voor betalen om het weg te voeren”, zegt hij. Ook hij ontdekte al snel
‘Mooimakers’ in Willebroek en zo waren die problemen van de baan.

Urine, rollator en pampers

Hij vindt op zijn zoektocht telkens heel wat zwerfvuil in de grachten. Duidelijk veel afval van
truckchauffeurs, zoals flessen met urine. Door het verhaal positief en consequent op Facebook te
delen, heb ik al heel veel gunstige commentaren gekregen en heb ik na enkele maanden echt het
gevoel dat er een gedragswijziging is opgetreden. Ik merk dat er duidelijk minder afval ligt”, zegt hij.
Wanneer Jan en Jocelijn op pad zijn geweest melden ze waar de zakken zwerfvuil staan en die
worden dan onmiddellijk opgehaald.

De grasvelden rondom de sporthal in de Kanaalzone tot een stukje van de Cardijnwijk zijn Jocelijns
territorium zijn. “Het strafste dat ik al gevonden heb is een rollator, maar ook zakken met gebruikte
pampers. Echt vies”. De ‘mooimakers’ zijn het ook eens dat mondmaskers het nieuwe zwerfvuil is
geworden. Waar ze zich erg aan stoort is het gedrag van jongeren die achteloos hun afval weggooien.
“Het is opvallend, nu alleen nog jongeren hier in de sporthal komen, merk je dat het afval echt van hen
afkomstig is. Sigarettenpeuken zijn een groot probleem. Ik denk dat rokers daar gewoon niet bij
stilstaan.” Een peuk heeft in de natuur twaalf tot vijftien jaar nodig om af te breken en dan resten er nog
microplastics.

Sensibiliseren

Jocelijn Geurts heeft een eigen bedrijf ‘Axudo’, dat zich bezig houdt met het geven van advies aan
bedrijven om het duurzaam ondernemen te promoten. “Ik heb in dat verband ook een afspraak met de
gemeente. Het is duidelijk dat we op een andere manier moeten sensibiliseren. Het zwerfvuilprobleem
bestaat al tientallen jaren, ondanks de vele inspanningen van sensibiliseren in dit verband in lagere en
middelbare scholen. Het lukt dus duidelijk niet zo, of minstens onvoldoende”, zegt ze.

www.willebroek.be

FOTO: JB


