PERSBERICHT
Duizenden Belgen ruimen 13.000 zakken zwerfvuil tijdens Word Cleanup Day
De ambitie was hoog: duizenden Belgen de straat op krijgen om samen met miljoenen anderen
wereldwijd zwerfvuil op te ruimen. Op voorhand hadden 32.000 vrijwilligers zich geregistreerd,
in meer dan 300 lokale acties.
De respons was boven alle verwachtingen! Rond de middag werd reeds duidelijk dat gemiddeld
25% meer vrijwilligers opdaagden dan voorzien. Een tussenstand toont 305 acties met naar
schatting 35.630 betrokken vrijwilligers. Groepen begonnen met opruimen om 8 uur
vanochtend, de laatste teams zijn nog steeds bezig. Momenteel werden 1.379 zakken zwerfvuil
gerapporteerd (60 liter per zak), vermoedelijk 10% van het werkelijke verzamelde aantal.
Valérie de Groote, co-teamleider van partner JCI Belgium vat samen; “Ik was te gast op
meerdere locaties vandaag. Het enthousiasme van de deelnemers was fantatisch! Hoe meer
zwerfvuil verzameld werd, des te vastberadener men was om op te ruimen. Velen waren ook
verrast hoeveel zwerfvuil langs straten en wegen te vinden was.”
Gedurende de dag mochten we talrijke berichten van de opruimteams ontvangen. Een greep
uit de reacties:
● JCI Aalst was aanwezig met een stand op de Grote Markt van Aalst. Voorbijgangers
werden gesensibiliseerd omtrent de zwerfvuilproblematiek en konden aan de slag om
zwerfvuil in de stad op te ruimen. 55 personen deden mee en verzamelden 50
vuilniszakken zwerfvuil.
● In Zemst gingen twee straffe madammen de uitdaging aan om 5% van de bevolking te
mobiliseren en slaagden grandioos! 1500 Zemstenaren waren in de weer om de
gemeente om te toveren tot de properste gemeente van het land! Een fantatische
realisatie!
● JCI Ath Pay-vert gebruikte het momentum om aandacht te vragen voor
sigarettenpeuken. Ze verzamelden met 12 personen 15 liters peuken en installeerden 10
speciale afvalbakken bij lokale handelaars.
Jean-Paul Meus, co-teamleider van partner "10 Minutes a Day" vervolgt: "Deze World Cleanup
Day heeft vast en zeker de ogen geopend van velen die voor het eerst zwerfvuil ruimden. Het is
een gekend fenomeen met een naam: “trash blindness” of zwerfvuilblindheid. Dit betekent dat
we zo gewoon geraakt zijn aan zwerfvuil, dat we het niet meer zien. Wanneer mensen starten
met opruimen, zijn ze verrast over hoeveel zwerfvuil ze in korte tijd kunnen verzamelen.”

Het tweeledige doel van World Cleanup Day - niet alleen afval opruimen, maar ook om zowel
lokaal als wereldwijd het probleem aan te kaarten en mensen te sensibiliseren rond zwerfvuil werd gerealiseerd.
De resultaten van de Belgische inspanningen worden de komende dagen verder opgevolgd en
kunnen dan geconsulteerd worden op onze website www.worldcleanupdaybelgium.be.
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Voor meer informatie over de World Cleanup Day in België kan u contact opnemen met:
• Valérie de Groote (+32 479 / 239 009), co-teamleader
• Jean-Paul Meus (+32 475 / 27 84 63, co-teamleader
• of via info@worldcleanupdaybelgium.be
•

World Cleanup Day Belgium is een initiatief van JCI Belgium en 10 minutes a day BE.

•

•

World Cleanup Day werd op internationaal vlak opgestart vanuit Estland. In dat land wordt
al tien jaar zo’n dag georganiseerd. Ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan sturen ze het
deze keer de wereld in via de internationale organisaties JCI en Let’s Do It! World. Meer info
op worldcleanupday.org

•

Voor meer info: http://www.jci.be.

JCI (Junior Chamber International) is een non-profit organisatie van jonge actieve burgers
tussen de 18 en 40 jaar die zich inzetten voor het creëren van een positieve impact in de
maatschappij waarin we leven. Op basis van een analyse van de lokale behoeften realiseren
zij projecten die positieve veranderingen brengen voor hun omgeving en hun medeburgers.
Daardoor doorlopen ze ook een persoonlijke ontwikkeling. Het project is tegelijkertijd een
leertraject op vlak van leiderschap, initiatief nemen, spreken in het openbaar,
projectmanagement, ...

10 minutes a day is het initiatief van ex-bedrijfsleider Jean-Paul Meus. Elke dag trekt
hij 10 minuten de straat op om zwerfvuil op te ruimen. De oprichter en exzaakvoerder van Goodwill in Kontich werd op 5 mei 2016 tijdens een bezoek aan
het Indonesische Bali geconfronteerd met de enorme vervuiling van de
adembenemende stranden en wilde daar iets aan doen. In plaats van te genieten van
zon en zee, begon hij het strand schoon te maken. En dat twaalf dagen lang. Bij zijn
terugkomst in België zag hij plots overal zwerfvuil opduiken en begon hij dat ook op
te ruimen, intussen al meer dan twee jaar, zonder één dag over te slaan.

