Prestatieverklaring Vuilnisoproer Nieuw-West
Containerfeestjes en Buurt BBQ Speeltuin Gilsestraat
Vanuit de Vuilnisoproer heeft Recycle Valley de mogelijkheid gekregen om drie
containerfeestje en drie buurtactiviteiten te organiseren in het gebied GeuzenveldSlotermeer. De containerfeestjes wilden we houden op een locatie waar baat is bij meer
aandacht voor zwerfafval en bijplaatsing en daarom hebben wij binnen de
Vuilnisoproer gevraagd of mensen een bepaalde locatie wilden aandragen. Zo kwamen
we via Anne Gentenaar bij de locatie: van Gilsestraat, op het speelplein in de buurt.
Op dit plein hebben we drie activiteiten gehouden: 1) Containerfeestje met de
Afvalrace voor kinderen, 2) Containerfeestje met Afvalrace voor kinderen en extra
aandacht voor zonnebloempitschillen die op de grond worden gegooid, en 3)
combinatie van containerfeestje en buurtactiviteit in de vorm van een minder-afvalbuurt-BBQ. Ook was dit in samenwerking met Anne waarbij zij korte filmpjes heeft
gemaakt van kinderen waarmee ze in gesprek ging over (zwerf)afval in de buurt.
Hieronder een korte indicatie van de uitvoering van de containerfeestjes.

1. Containerfeestje #1
Donderdag 19 augustus 2021 van 17.00-20.30u
Op het speelplein hebben we het Afvalrace spel gespeeld. Hierbij gaan de kinderen in
twee teams klaar staan en wordt er afgeteld.. 3, 2, 1... en START! Dan rennen ze het
plein over en verzamelen ze zoveel mogelijk afval in korte tijd. Op het einde wordt
gekeken welk team het meeste afval in de bak heeft opgehaald. Ook kijken we wát er is
opgehaald; de anatomische les. Daarbij krijgen de kinderen korte uitleg over de
afbraaktijden van verschillende soorten afval zoals plastic, blik en glas. Dan beseffen
die kinderen beter hoe lang het er nog had kunnen blijven liggen als ze het zelf niet
hadden opgeraapt..! In totaal waren maar liefst drie overvolle vuilniszakken
opgehaald, dus na afloop was het speelplein ook nog eens heel erg schoon.

2. Containerfeestje #2
Donderdag 26 augustus 2021 van 17.00-20.30u
Op het tweede containerfeestje kwamen er al kinderen die de week ervoor ook al mee
hadden gedaan en nu opnieuw weer mee wilden doen. Dat was natuurlijk leuk om te
merken. We hebben wederom een Afvalrace gedaan en ook gingen we met ouders in
gesprek over het niet op de grond gooien van zonnebloempitschillen wat daar veel te
zien was. We deelden zonnebloempitten met afvalzakjes uit aan ouders en hebben met
de kinderen met stoepkrijt boodschappen op de grond geschreven. “Pipa in de
afvalbak!”

3. Containerfeestje #3 Minder Afval BBQ
Vrijdag 3 september 2021 van 17.00-22.00u
Samen met Anne hebben we de buurt BBQ georganiseerd om meer sociale cohesie te
creëren in de buurt en op een leuke, gezellige en positieve manier met de buurt met
afval bezig te zijn. Er was extra budget voor deze activiteit omdat we in overleg met de
Vuilnisoproer ook één buurtactiviteit mochten inzetten om dit uit te voeren. Op die
manier hebben we volledig vegetarisch (en dus ook halal) burgers gebakken op de BBQ
uit de buurt. Er zijn in de afgelopen weken flyers uitgedeeld en met kinderen tijdens
de containerfeestjes meegegeven. Ook was de Reinigingsdienst uitgenodigd om ook
een presentatie te geven over wat zij doen om zo ook de connectie te leggen tussen
datgene wat er al gebeurt vanuit de gemeente en Reinigingsdienst en ook de kijk van
de bewoners op hoe schoon het is. Anne heeft veel gedaan op het gebied van promotie
in haar eigen buurt en heeft de BBQ geregeld. Ook was Eigenwijks betrokken bij het
ondersteunen met materialen en promotie dus zo hebben we de organisatie echt
samen met de buurt opgepakt.
Het was een drukte van belang bij de BBQ, dus dat was gezellig en een groot succes!
Wel was het zo dat er voornamelijk kinderen waren. Het was natuurlijk ook leuk
geweest als er wat meer ouders meegekomen waren met de kinderen. Dit is een
evaluatiepunt dat we meenemen voor een volgende keer: hoe bereiken we ook de
ouders en niet alleen de kinderen. Op deze manier was het nu vooral een soort
kinderactiviteit terwijl het ook belangrijk is om de ouders hierbij te betrekken.

