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We kunnen het niet aanzien dat
de buurt er niet proper bij ligt
In de IVM-regio zijn tientallen vrijwilligers in de weer om met de regelmaat van de klok de buurt
zwerfvuilvrij te houden. Dat verdient respect! Ze doen het belangeloos en vanuit een overtuiging dat
zwerfvuil en sluikstorten een halt moet worden toegeroepen.
Met de Handhavingsweek voor zwerfvuil en sluikstorten op komst, vond IVM het belangrijk om eens
de vrijwilliger aan het woord te laten. We trokken naar Evergem en troffen er met Rita Silversmet en
Rudi Van Poecke twee supergemotiveerde mooimakers. Een aangenaam gesprek over motivatie, respect,
spanbandjes en zelfs een doosje eieren…
Wat is jullie motivatie om als
vrijwilliger mee te helpen het
zwerfvuilprobleem op te lossen?
Rudi: Ik zie graag dat de buurt er proper
bij ligt. Ik heb op zo’n 800 meter van mijn
woning een weide en ga er tweemaal daags
naartoe om de dieren te verzorgen. Ik
stond versteld van het zwerfvuil dat ik op
weg naar de weide tegenkwam. Daarom
ben ik het zwerfvuil dat ik onderweg
tegenkwam beginnen opruimen. Toen ik
in het IVMMagazine een oproep zag voor
zwerfvuilvrijwilligers, heb ik me meteen
opgegeven bij het gemeentebestuur. Ik

startte met een parcours van ongeveer 3
km, maar nu ruim ik een veelvoud van de
oorspronkelijke kilometers.
Rita: Ook bij mij is alles gestart met
een oproep om mee te doen aan een
zwerfvuilactie, ruim 8 jaar geleden.
Sindsdien werk ik mee aan de opruimacties
in de gemeente, houd ik de wijk proper en
ontferm ik me zelfs over een deel van het
fietspad in het Havengebied, waarvoor
ik overigens samenwerk met het
Havenbedrijf. Ik ben een fietsliefhebber
en erger me op mijn tochten aan het
vele afval op straat, niet enkel in onze

Lokale besturen zetten zich met man en macht
in om de openbare ruimte vrij te houden van
zwerfvuil en sluikstorten. Jammer genoeg lijkt
dit veel op het spreekwoordelijke “dweilen met
de kraan open”. Dit getuigen ook zwerfvuilvrijwilligers in dit IVMMagazine.
“Ze zouden de daders moeten bestraffen”, is
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regio want het lijkt een plaag te zijn die
overal opduikt. Zo lang ik kan, blijf ik me
verzetten tegen het zwerfvuilprobleem. Ik
kan er écht niet tegen dat het niet proper
ligt op straat. Ik doe het dus eigenlijk een
beetje voor mezelf, anders hou je het niet
vol.

Hebben jullie nuttige tips of suggesties naar het beleid?
Rudi: Het lijkt misschien een detail, maar
ik ruim jaarlijks kilo’s spanbandjes op
tijdens mijn zwerfvuilrondes. Deze bandjes
worden achtergelaten na het verwijderen

een veelgehoorde opmerking van de overgrote
meerderheid aan inwoners die zich ergeren aan
het zwerfvuil. Maar, sensibiliseren alleen helpt
niet, ook handhaven moet. Daarom organiseert
Vlaanderen Mooi voor de 2de maal de ‘Handhavingsweek’. Van 17 tot en met 23 september
wordt extra toegekeken op het correct verwij-

van bordjes die fuiven, sneukeltoeren,
fietstochten of andere evenementen
aankondigen. Organisatoren moeten de
borden wegnemen na het evenement,
maar de spanbandjes laten ze achter. Als
we minder plastic soep willen, dan moet
dit gedrag ook worden ontraden. Dat kan
door in het gemeentelijk reglement op te
nemen dat niet enkel de borden, maar ook
de bevestigingsmaterialen moeten worden
verwijderd.
Rita: Ik vind dat er een nauwere samenwerking gewenst is tussen zwerfvuilvrijwilligers en gemeenschapswachten.
Beide groepen worden geconfronteerd met
het probleem van zwerfvuil en sluikstorten.
Door meer samenwerking kunnen we
mekaar nog beter ondersteunen.

Hoe staan jullie tegenover
handhaving?

slachtresten. Dit melden we uiteraard
aan de gemeentediensten. Maar op die
plaatsen zou best ook eens een camera
mogen komen. Want wanneer wij aan
het opruimen zijn betrappen we uiteraard
nooit iemand op heterdaad hé.

Hoe reageren inwoners op jullie
aanwezigheid in de straat?
Rita: We krijgen van sommige inwoners
aanmoedigingen,
een
opgestoken
duim en een enkele keer letterlijk
een schouderklopje. Toch zien we de
laatste jaren toch meer en meer een
mentaliteitswijziging waardoor we soms
het gevoel krijgen dat sommigen denken
‘laat een ander maar opkuisen’. Daarom
lijkt het alsof we aan het dweilen zijn met
de kraan open…
Rudi: Het doet altijd deugd te zien dat
sommigen appreciatie tonen. Maar er
zijn er ook die negatief reageren, ietwat
spottend zeggen dat ‘het toch allemaal
niets uithaalt’. Ook het verkeer wordt
grimmiger want we moeten extra alert
zijn als we aan het ruimen zijn. En weet je
dat sommigen zelfs denken dat wij dit voor
het geld doen en hiervoor flink betaald
worden? Ze moesten eens weten…

Zijn er leuke anekdotes uit de
loop der jaren die jullie bij blijven?
Rudi: Er komt toch zo traag een
mentaliteitswijziging op gang want zij
die zwerfvuil veroorzaken ervaren dat er
weinig kans is om ‘op heterdaad betrapt’
te worden. Wellicht daarom grijpen
gemeenten meer en meer naar camera’s
als oplossing. Ik weet niet of dit veel
effect zal hebben, maar hoop wel dat de
gemeentebesturen zullen luisteren naar
de zwerfvuilvrijwilligers bij het plaatsen
van de camera’s, want wij kennen toch
enkele serieuze hotspots.
Rita: Ik kan dit alleen maar bijtreden.
We kennen op onze rondes een paar
zwarte plekken waar het telkens ‘prijs
is’. En op sommige plekken vinden we
zelfs met regelmaat drugsafval of

Rita: Daarnet vertelde ik al over de
dankbaarheid van sommige inwoners voor
het vrijwilligerswerk dat we doen. Welnu,
één keer kwam iemand op me af. Ik dacht
dat hij zwerfvuil bij had, maar toen hij
dichterbij kwam toonde hij een doos met
eieren. Om me te bedanken voor mijn
werk!

Handhavingsweek
zwerfvuil en sluikstorten.
Lokale overheden en Mooimakers
spannen zich al jaren in om sluikstort en
zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren,
organiseren opruimacties en zetten
allerlei doelgerichte projecten op
samen met lokale overheden en
afvalintercommunales.
Van 17 tot en met 23 september vindt
de 2de Vlaamse Handhavingsweek
zwerfvuil en sluikstorten plaats.

In deze week wordt er extra
toegekeken op het correct verwijderen
van afval. Heel wat ‘handhavers’
nemen deel: zowel politie, GASvaststellers,
gemeenschapswachten,
veldwachters als lokale en gewestelijke
toezichthouders van diverse organisaties
zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De
Lijn of waterwegbeheerders.
Zij zullen je tijdens de Handhavingsweek
aanspreken op het weggooien van afval
op de openbare weg. Maar evengoed,
wie afval correct in de vuilnisbakjes
werpt, verdient een beloning. Ook dat is
de bedoeling van de Handhavingsweek:
een brede bewustmaking scheppen van
het correct verwijderen van afval, 52
weken lang!
Meer op www.mooimakers.be

Rudi: Een inwoner zag me zwerfvuil
opruimen en begon een praatje te maken.
Toen ik enige interesse opmerkte, stelde
ik voor om ook zwerfvuilvrijwilliger te
worden. ‘Ik begin er direct aan van zodra de
blikjes geld opbrengen. Tot zo lang hoeft
het niet…’, zei hij. Tja, dat zegt veel hé.

Sint-Laureins
Assenede
Kaprijke

deren van afval. Handhavers zullen inwoners
aanspreken op het weggooien van afval op de
openbare weg. En wie niet horen wil…
IVM wil daarnaast haar gemeenten en steden
ondersteunen door mobiele camera’s ter beschikking te stellen die kunnen worden ingezet
op zogenaamde hot spots. Wie dus sluikstort of

zwerfvuil achterlaat is bij deze gewaarschuwd!
Langs deze weg nogmaals dank aan de
velen die zich engageren voor een propere omgeving.
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Jouw oude spullen redden?
Mogelijkheden genoeg!
Als je een aandachtige bezoeker van het recyclagepark bent, heb je ongetwijfeld de RED ONS-boxen al
opgemerkt. In deze boxen kan je je kleine herbruikbare spullen kwijt. Die krijgen dan een nieuw leven in
één van De Kringwinkels. Maar je hoeft je herbruikbare spullen niet per se altijd mee te sleuren naar het
recyclagepark. Integendeel, De Kringwinkel doet niets liever dan het jou gemakkelijk maken: maakte jij
al gebruik van de brengpunten, de gratis ophaaldienst of de textielcontainers?
Het brengpunt
Aan elke Kringwinkel vind je een
brengpunt. Tijdens de openingsuren kan
je er gewoon even aanbellen en je spullen
aan de medewerkers schenken. En of ze er
blij mee zijn!

naar. Textielcontainers zorgen ervoor dat je
die 24 op 24 en 7 op 7 heel gemakkelijk aan
De Kringwinkel kan schenken. Benieuwd
naar de dichtstbijzijnde container? Neem
dan zeker een kijkje op onze website.

Gratis: het goed gevoel
Het goed gevoel krijg je er zo maar bij.
Jouw oude spullen maken immers nog
iemand anders blij en creëren jobs voor
mensen met minder kansen op de gewone
arbeidsmarkt. Daar kan je toch alleen maar
vrolijk van worden?

Actie!

De Kringwinkel Meetjesland vzw

www.kwmeetjesland.be
info@kwmeetjesland.be
09 377 77 74
Actief in Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke,
Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins,
Waarschoot en Zomergem

De Kringwinkel Ateljee vzw

Heb je iets in de weg staan dat je nu stante
pede kwijt wil? We horen het graag.
De ophaaldienst komt gratis bij je thuis langs om je
herbruikbare spullen van de afvalberg te redden.

De gratis ophaaldienst
Ben je iets minder mobiel of zijn je spullen
te groot om zelf te brengen? Het maakt
allemaal niet uit. De gratis ophaaldienst
komt met plezier bij je langs om ze op te
halen.

De textielcontainers
Kledij is voor De Kringwinkel onmisbaar. Het
creëert heel veel werk en er is veel vraag
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www.uwkringwinkel.be
info@ateljeevzw.be
09 224 07 15
Actief in Deinze, De Pinte, Evergem, Gavere,
Lovendegem, Merelbeke, Nazareth, Nevele,
Sint-Martens-Latem en Zulte
De Kringwinkels organiseren ook huis-aanhuisinzamelingen van textiel. De data vind
je steeds op je ophaalkalender.

Geen restjes in bokalen
dankzij een pottenlikker!
Geen restjes in bokalen!
Verpakkingsglas
wordt
gescheiden
ingezameld. Jammer genoeg worden
soms
halfvolle
mayonaisepotten,
confituurbokalen en glazen yoghurtpotten
in de glascontainer gekieperd.
Dat hoort niet, want de bokalen moeten
uitgespoeld en leeg zijn. Een pottenlikker is
daarbij een handig instrument…

haar stads- en gemeentebesturen de
inwoners bedanken voor het correct
aanbieden van het glasafval, waarmee ze
bijdragen aan een correct recyclageproces.

Meer over inzamelen en
recycleren van verpakkingsafval
op www.fostplus.be

Waarom moeten bokalen leeg en
uitgespoeld zijn?
Hoe schoner de glazen potten en bokalen in
de glascontainer, hoe vlotter de recyclage
verloopt. Het is ook een kwestie van
hygiëne, want voedselresten veroorzaken
schimmels en onaangename geurtjes.
Bovendien trekken restjes ongedierte
en wespen aan, wat het bezoek aan de
glascontainer er niet aangenamer op
maakt.

leeg maken
pottenlikker.

kan

met

een

Een pottenlikker haalt vlotjes de restjes
chocopasta,
appelmoes,
mayonaise,
yoghurt of confituur uit de glazen bokalen.
Nadat de bokalen leeggemaakt zijn, kunnen
ze gemakkelijker worden uitgespoeld.
Want énkel uitgespoelde en lege bokalen
horen in de glascontainer!

Haal op 20 oktober zo’n pottenlikker op het recyclagepark.
Samen met de 19 deelnemende
steden en gemeenten en Fost Plus
(het beheersorganisme dat instaat
voor het inzamelen en recycleren van
verpakkingsafval) wil IVM inwoners
aanzetten tot het correct aanbieden van
lege glazen verpakkingen.
Daarom worden inwoners tijdens een
actiedag op alle recyclageparken van het
werkingsgebied van IVM beloond voor het
uitspoelen en leegmaken van de glazen
verpakkingen.
De eerste 50 bezoekers op elk
recyclagepark in de IVM-regio die op
zaterdag 20 oktober glazen bokalen
aanbieden - leeg én uitgespoeld uiteraard
- krijgen een pottenlikker.
Met deze actie willen Fost Plus, IVM en
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Klein elektro zonder snoer…
tien voorbeelden van twijfelgevallen.

Vroeger was de boodschap eenvoudig: als er aan een toestel een snoer hangt, hoort het bij het AEEA
(oud elektro-afval). Maar heel wat kleine toestellen zonder snoer zijn ook elektro. Dat komt omdat
ze op een batterij werken en vaak vol elektronica en zeldzame metalen zitten.
Andere spullen lijken dan weer elektro, maar zijn het niet. Je zou van minder gaan twijfelen.
1. Afstandsbediening -> AEEA
Nieuwe tv gekocht? De leverancier neemt
de oude gratis mee. Maar wat met de
afstandsbediening? Die hoort niet in de
vuilnisbak, want het is elektro. Geef dit dus
ook gerust mee met de leverancier.

2. Gsm -> AEEA
Meer dan 3 miljoen gsm’s en smartphones
in België rinkelen nooit meer. Zowat elk
Belgisch huisgezin heeft een of meer
ongebruikte mobiele telefoons. Het zijn
evenwel elektrotoestellen vol zeldzame
metalen. Beter recycleren dus.

3. Kaartlezer / rekenmachine ->
AEEA
Klein grut, dat is waar. Maar wel elektro.
Jammer genoeg verdwijnt nog 1 op
10 van alle verkochte kaartlezers en
rekenmachines bij het restafval. Zware
milieukost? Reken maar!

4. Stappenteller -> AEEA
De nieuwe rage. Ook dit elektrotoestelletje
bevat materialen die we niet verloren
mogen laten gaan. Recycleren is de
boodschap.

5. Lampen -> geen AEEA, maar
welkom bij Recupel
Een kind weet dat lampen werken op
elektriciteit. Maar we beschouwen ze niet
als elektro. Waarom recycleert Recupel ze
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dan? Omdat er in gasontladingslampen
zoals een spaarlamp en buislamp (ook
gekend als tl-lamp) schadelijke materialen
en gassen zitten, zoals kwikdampen. Die
mogen niet in het milieu terechtkomen.
We recycleren ze dus. Ook met je oude
halogeen- of ledlampen ben je welkom
bij Recupel op het recyclagepark, het
RecyclePunt of de handelaar.

6. Computermuis -> AEEA
Toegegeven: heel wat computermuizen
zijn draadloos. Maar zelfs dan horen ze
allemaal bij de elektrotoestellen want er
zit behoorlijk wat elektronica in zo’n klein
toestel.

7. Oortjes van smartphone->
AEEA
Knoop het voor eeuwig en altijd in je
oren: hoofdtelefoons en oortjes van de
smartphone zijn elektrische apparaten.

8. Inductiekookpan -> metaal
Met een inductiekookpan mag je zelfs
op een gasvuur kokerellen. Dus is een
inductiekookpan geen elektroapparaat. Is
de pan stuk: in de metaalcontainer ermee!

9. Brandalarmsysteem (rookmelder) -> recyclagepark
Een brandalarmsysteem vervang je niet
om de haverklap. Maar als het ooit zover
is: een rookmelder is KGA (Klein Gevaarlijk

Afval). Recupel beschouwt het als een
speciaal elektrotoestel, vandaar dus de
inzameling in speciaal daartoe voorziene
vaten op het recyclagepark.

10. Analoge keukenweegschaal
(zonder batterij) -> géén AEEA;
naar het recyclagepark ermee
Moderne keukenweegschalen hebben een
batterij nodig en zijn dus elektro, maar de
gouwe ouwe analoge exemplaren niet.
Er zijn trouwens massa’s apparaten die
vroeger analoog waren en die Recupel
dus niet recycleert, terwijl we de
digitale varianten nu wel recycleren: een
fototoestel, een personenweegschaal, een
kookwekker …

Meer over inzamelen en sorteren
van AEEA op www.recupel.be

AFVALWEETJES
Week van de Afvalophaler 19 - 23 november
In november organiseren VVSG/Interafval en de Vlaamse afvalintercommunales voor het
3de jaar op rij de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Een initiatief om
afvalophalers, recyclageparkwachters en netheidswerkers eens te bedanken met een
vriendelijk gebaar, een schouderklopje, een opgestoken duim…
Dit jaar focust de campagne op het correct aanbieden van afval. Want hierdoor maak je
het werk van de afvalophaler en recyclageparkwachter een stuk eenvoudiger. Info op
www.ivmmilieubeheer.be en www.houhetnet.be
Dank voor het respect!

RESPECT
ZIT IN DE

KLEINE
DINGEN

ZORG DAT JE
AFVALZAK NIET
TE ZWAAR IS
Bied je afval correct aan. Bekijk
hoe het moet op

HOUHETNET.BE
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er 2018

ter

Afvalkalender vóór Kerstmis in jouw
brievenbus
De afvalkalender met ophaaldata voor 2019 en tal van interessante sorteer- en
preventietips wordt dit jaar terug midden in de maand december bedeeld. Met BPost
is afgesproken dat de kalenders worden gebust vanaf 10 december, in functie van de
postrondes. Hou dus je brievenbus extra goed in de gaten!
Je vindt de kalender eind december ook op www.ivmmilieubeheer.be of de gemeentelijke
website.

Nieuw Educatief centrum bij IVM

Tijdens Repair Cafés helpen mensen
elkaar gratis en op vrijwillige basis met het
herstellen van meegebrachte voorwerpen.
Er is gereedschap en materiaal aanwezig
om herstellingen uit te laten voeren. Dit
initiatief helpt de afvalberg te verkleinen.
Heb je materiaal dat een reparatie nodig
heeft? Of wil je een handje toesteken?
Kom dan eens een kijkje nemen op één van
volgende Repair Cafés die plaatsvinden in
het najaar
• Nazareth:
zaterdag 8 september, 9.30-13
uur, Repair Café Schelde-Leie in
School van Morgen, Stropstraat
21, Nazareth
• Eeklo:
zaterdag 15 september, 9.30-12
uur, Repair Café Eeklo in N9
fabriek, Molenstraat 31, Eeklo
• Evergem:
zaterdag 22 september, 9-12 uur,
Repair Café Evergem in GBS
Wippelgem, Droogte 208, Evergem
• Aalter:
zaterdag 29 september, 14-17
uur, Repair Café Aalter in Lokaal
Dienstencentrum Kerkem, Rerum
Novarumstraat 24, Aalter
• Eeklo:
zaterdag 20 oktober, 9.30-12 uur,
Repair Café Eeklo in Wijkcentrum
De Kring, Zuidmoerstraat 136/8,
Eeklo (ook herstelling van fietsen)
• Sint-Martens-Latem:
zaterdag 10 november, 9.30-13
uur, Repair Café Schelde-Leie in
De Vierschaar, Xavier De Cocklaan
5, Deurle
• Eeklo:
zaterdag 24 november, 9.30-12
uur, Repair Café Eeklo in N9
fabriek, Molenstraat 31, Eeklo
• Evergem:
zaterdag 24 november, 9-12 uur,
Repair Café Evergem in De
Regenboog Ertvelde, Kroonstraat 2
bis, Evergem
• Aalter:
zaterdag 15 december, 14-17
uur, Repair Café Aalter in Lokaal
Dienstencentrum Kerkem, Rerum
Novarumstraat 24, Aalter

Vanaf oktober opent IVM de deuren van een nieuw educatief centrum. In de eerste plaats
mikt IVM hiermee op scholen, maar ook volwassenverenigingen zijn welkom.
Bezoekersgroepen maken op interactieve manier kennis met de verschillende aspecten
van het afval- en materialenbeleid. De ruimte is verdeeld in 5 zones en brengt een verhaal
over afvalpreventie, hergebruik, sorteren en recycleren, afval verwerken én hoe we met
z’n allen de omgeving proper en leefbaar kunnen houden. Voor scholen is er een educatief
traject waar leerlingen interactief informatie vergaren en opdrachten moeten uitvoeren.

Heeft jouw school ook interesse in een bezoek?
Contacteer IVM op 09 377 82 11 of mail naar bezoek@ivmmilieubeheer.be
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Over plastic soep en
ballonnen…
Iedereen heeft al gehoord van de plastic soep, de benaming voor plastic afval dat samenklit in de
oceanen. Allerhande plastic afval dat in water terechtkomt valt uiteen in kleine stukjes door verwering,
zonlicht of golfslag. Deze kleine deeltjes veranderen het zeewater in een enorme ‘soep’ die dodelijk is
voor zeedieren maar die ook onze voedselketen bedreigt.
Van waar komt die soep?
Een groot deel van de verontreiniging is afkomstig van industrie
en havens. Ook schepen veroorzaken de vervuiling omdat ze soms
lading verliezen of omdat vissersboten netten verliezen.
Maar ook wij leveren ingrediënten voor de soep. De kleine stukjes
plastic komen ook in zee door slijtage van rubberbanden van
onze voertuigen, maar evengoed via verzorgingsproducten zoals
tandpasta, lipbalsem, shampoo of scrubs. Of door het wassen van
synthetische kledij. En zwerfvuil, want ook dat bevat vaak plastics
die in riolen of waterlopen terechtkomt.
Al deze kleine plasticdeeltjes komen via het rioleringssystemen
in zee omdat ze niet worden tegengehouden door
waterzuiveringsstations.

Wordt de soep niet te heet geschonken?
Wie denkt dat de plastic soep zich enkel vormt in de Stille Oceaan
op duizenden kilometers van hier, zit goed fout. Ook de Noordzee
is bedreigd en zelfs in onze binnenwateren zijn microplastics
aanwezig. En kijk maar eens op de stranden: ook daar spoelt
plasticafval aan! Het is dus geen ver-van-ons-bed-show.

Wat is er tegen te doen?
Plastic afval voorkomen blijft natuurlijk het beste redmiddel.
Overweeg bij aankoop van producten of er milieuvriendelijke
alternatieven voorhanden zijn of probeer zoveel als mogelijk
materialen opnieuw te gebruiken.

Correct sorteren helpt ook al. Wanneer plastic verpakkingen - die
vaak onontbeerlijk zijn voor transport of hygiëne - op een juiste
manier worden ingezameld en gerecycleerd, vormen ze grondstof
voor nieuwe producten. Dat komt ons milieu ten goede!
En vanzelfsprekend: gooi nooit plastics op straat, in het park of op
het strand. Zwerfvuil hoort in de vuilbak, niet ernaast.

Ook ballonnen kunnen in de soep terecht komen!
Ballonnen vrolijken heel vaak feestjes op. Geen probleem zo lang
deze ballonnen na het feestje bij het restafval terechtkomen. Maar
vliegende ballonnen kunnen het milieu schaden, want eenmaal
losgelaten weet niemand waar ze uiteindelijk terecht komen. Ter
land of ter zee?
Of het nu over plastic exemplaren of biologisch afbreekbare
ballonnen gaat, op het einde van de vlucht komen vliegende
ballonnen in de natuur terecht. Dieren eten dan vaak de restjes op
met alle gevolgen van dien: ze stikken in het materiaal of stukjes
ballon komen in de maag terecht en verteren niet waardoor de
dieren uiteindelijk sterven…
En daarbij zijn ballonnen vaak vastgebonden met kunststof
touwtjes of bevestigd aan een plastic stokje. Ook dat vervuilt de
natuur en kan de dieren eveneens parten spelen.
Tenslotte komen deze stukjes plastic heel vaak in water of op
strand terecht. En dat zorgt dan weer voor plastic soep.
Evenementen opvrolijken is natuurlijk fijn. Maar het blijft raadzaam
om na te denken over manieren om dit zo milieuvriendelijk te doen.
Het lijkt alvast – mede in naam van vele dieren - een minder goed
idee om tientallen feestballonnen in de lucht te laten.
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