Elke woensdag wordt de Waterwijk weer
iets schoner

Yara Muizelaar gaat zwerfvuil te lijf en heeft daar lol in
De 11-jarige Yara Muizelaar is regelmatig te
zien in de Waterwijk, gewapend met grijper en
vuilniszak. Samen met andere kinderen gaat ze
het zwerfvuil te lijf en ligt de Waterwijk er elke
woensdagmiddag weer een stuk netter bij.
‘Ja, het helpt echt’
Om twee misverstanden in de kiem te smoren:
Yara krijgt er een zakcentje voor betaald. Maar
zonder dat zou ze het ook doen.
Elke woensdagmiddag gaat een groep van zes
tot tien jeugdigen op pad, een uur lang, elke
week een ander stukje Waterwijk. Helaas is
er genoeg te doen. ‘Blikjes, verpakkingen van
etenswaren, plastic zakjes. En peuken, die
gooien mensen echt zomaar op straat,’ zegt
Yara over de gemiddelde buit.
Ze ziet de wijk er elke week van opknappen. ‘Ja,
het helpt echt. Je ziet de wijk schoner worden.
We krijgen ook veel complimentjes van mensen.’ Yara denkt dat door de opruimactie elke
week mensen ook minder snel dingen op straat
gooien. ‘Soms lopen ze voorbij en gooien ze
het alsnog zo op straat. Maar dat zijn meestal
pubers.’
Gezellig en leuk
Yara kijkt elke week uit naar de woensdagmiddag. ‘Het is ook leuk en gezellig. We kletsen
met elkaar en er is ook altijd wel eventjes tijd
om te spelen.’ En ja, het geld is mooi meegenomen. ‘We krijgen 3,50 euro per uur. Dat is per
maand 14 euro. Eigenlijk krijgen we best goed
betaald.’ Maar echt, en we geloven Yara op haar
blauwe ogen, zonder dat geld zou ze het ook
doen. ‘We hebben gewoon heel veel plezier met
z’n allen.’
Telefoonhoesjes, maar nooit met telefoon
Is Yara zelf eigenlijk een opgeruimd type? Ze
lacht. ‘Nou…. niet altijd. Maar ik gooi nooit troep
op straat. Ik laat wel eens per ongeluk wat
vallen, maar ik ruim het altijd weer op. In snap
ook niet zo goed waarom mensen dat doen.
Waarom ruim je het zelf niet op? Daar hoef je
amper iets voor te doen. Gewoon even in een
prullenbak gooien.’
Maar goed, zo lang er zwerfvuil is, heeft Yara
een leuke woensdagmiddag. En komt ze wel
eens gekke dingen tegen? Weer lacht ze. ‘Ja,
soms. Speelgoed, zonnebrillen, telefoonhoesjes, maar nooit met een telefoon erin. We
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vonden eens plastic bakjes met allemaal vieze
smurrie erin. En er is veel hondenpoep. Meestal
in de bosjes, maar laatst ook midden op een
schoolplein.’
Twee begeleiders mee
Jan van der Beek is één van de begeleiders die
wel eens meegaat op woensdagmiddag. ‘We
zorgen er wel altijd voor dat er op elke groep
van tien kinderen twee vrijwilligers mee gaan.’
Er is nooit een tekort aan kinderen die dit willen
doen, als er een paar vertrekken komen er ook
altijd wel weer bij. ‘Ik vind het echt bewonderenswaardig dat ze dit willen doen. En echt
hoor, ik twijfel er niet aan als Yara zegt dat ze
het ook zonder dat geld zou doen.’
Wat voor reacties krijgt Jan als hij meegaat?
‘Bijna nooit vervelende reacties, hoor. Soms,
als je mensen aanspreekt omdat ze iets
weggooien, krijg je te horen “Wat maakt het uit?
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Het wordt toch opgeruimd?”. Maar meestal
zijn de reacties prima.’ En helpt het volgens
hem? ‘Zeker, de wijk wordt er echt schoner van.
Gemiddeld komen de kinderen toch met vijf
volle vuilniszakken terug, dus ga maar na. Maar
ik denk dat het ook in de bewustwording helpt.
Als zou dat maar bij een paar procent van de
mensen zijn…’
Mooi voorbeeld voor elke wijk
De zwerfvuilopruimactie wordt gesponsord door
‘Mensen maken de buurt’ van de gemeente. ‘Zij
zorgen voor het geld voor de kinderen, de
prikkers, hesjes en vuilniszakken. Verder
regelen wij alles. En dat gaat prima zo. Dit zou
eigenlijk in elke wijk moeten gebeuren. Daar
zou Lelystad een stuk schoner van worden…’

Inspiratie
In de FlevoPost staan de komende maanden
mooie en inspiratievolle voorbeeld van projecten
uit ‘Mensen maken de buurt’. Dit is het tweede
verhaal in een serie van zes.
Bent u geïnspireerd geraakt en heeft u ook een
leuk idee voor uw wijk, straat of buurt? Een idee
dat het aanzien van de wijk verbetert, de leefbaarheid bevordert en de verbinding versterkt? Neem
dan contact op met de Ideeënmakelaar of de bewonersconsulent in uw wijk. Dat kan per mail op
mensenmakendebuurt@lelystad.nl of telefonisch
via nummer 14 0320.

