VMDW Netheid Cleanghem- Artikel Activiteit
Renardinho en zijn vrienden, samen voor de netheid van hun wijk !
Na de inspanning, nog een kleine inspanning ! Voor het collectieve belang deze keer ! Op 13
november kwamen 25 kinderen van de VZW FEFA, na hun match samen in het Franky Vercauteren
voetbalstadium in Anderlecht voor een afvalopraapactie.
Na de droevige vaststelling dat de Kuregemwijk geteisterd wordt door afval, hebben de leden van de
VZW FEFA besloten om een project van Vooruit met de Wijk op te richten door samen te werken met
partners van het platform Proper Kuregem (CBM-Cocolo, PCS Albert, Medikuregem, PCS Goujon, ...)
en burgers.

De doelstelling van hun project is om de openbare netheid te verbeteren en tegelijkertijd weer een
positief beeld te geven van de Kuregemwijk en rond de FEFA voorzieningen door verschillende acties
te voeren. Op het programma : co-creatie van een mascotte met de kinderen, organisatie van
maandelijkse collectieve « ploggings » door de jeugdvoetbalteams van de FEFA, organisatie van
opkuisacties in samenwerking met de verschillende verenigingen van de wijk (om de 3 maand),
ontwikkeling van sensibiliseringsacties aan de hand van communicatiecampagnes (affiches en sociale
media), organisatie van workshops en tot slot de installatie van peiling-asbakken om het oprapen van
sigarettenpeuken aan te moedigen.

Concreet gezien was de actie van de dag een wandeltocht van 1,5 km in de Kuregemwijk waarbij
kinderen van 10 tot 12 jaar, begeleid door hun coaches en vrijwilligers van de FEFA, volledig uitgerust
met handschoenen, tangen en vuilniszakken al het afval op hun weg opraapten en dit ondanks de
regen !
Ze konden op de mascotte Renardinho rekenen om ze te steunen in hun actie ! Deze actie was een
eerste keer en zal voortaan om de drie maanden, bij een match, een actie, een buurtfeest, een
voetbaltornooi worden gevoerd om te zorgen voor meer properheid in de omgeving van het terrein
en te sensibiliseren rond openbare netheid.

« Deze mascotte is geen toeval maar werd door de jongeren bedacht. Ze kozen samen zijn kleur, zijn
naam, zijn vorm en zijn kledij ! » (Julien)

Het was niet de eerste keer dat de jongeren, en minder jong, in actie
kwamen ! Er werd begin oktober een eerste « Cleanghame » actie
georganiseerd gericht op kinderen van 7-9 jaar. Om de kuisactie te boosten,
werd er een gezellig moment georganiseerd in de vorm van een spel met de
verschillende teams, ze moesten een bepaald aantal afvalzakken
binnenbrengen om een raadsel op te lossen en op die manier het spel te
winnen ! Er werd tijdens deze actie meer dan 100kg afval verzameld en
gesorteerd !
Niet zo lang geleden, op 4 december, werd er een tweede Cleanghem Fun
actie georganiseerd gecombineerd met een hele reeks activiteiten : opkuisen van de wijk met een
paardenkar, een rommelmarkt, het moestuinfeest, een BBQ, een workshop over afvalsortering en
een voetbaltornooi.
« We hopen op de verbetering van onze werk- en leefomgeving door een bewustwording en op die
manier de mensen rondom ons zo veel mogelijk te sensibiliseren. Maar het is moeilijk om op lange
termijn te mobiliseren. De ouders vinden moeilijk hun plaats in het project en verstaan niet goed wat
we doen. Maar een progressieve bewustwording van de klimaatsituatie zal in de toekomst wijder
verspreid zijn. Met veel communicatie en sensibilisering zullen acties zoals de onze steeds
gemakkelijker te lanceren zijn, zelfs in volksbuurten waar milieukwesties geen prioriteit zijn. Het
begint hier te lukken, waarom niet elders ? » (Simon, vrijwilliger voor de VZW FEFA).
Een slotwoord ? « Een properdere wereld begint met onze directe omgeving, het dichtstbij : onze
wijk. »

Contactgegevens :
fefa@anderlecht.brussels
+32 2 522 15 89
Boulevard de la Révision, 75 – 1070 Anderlecht

