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Dit artikel is mede mogelijk
gemaakt door:

Armando: ‘Ik snap
niet dat iemand afval
op straat gooit.’

De Dordtse Pakkerds
zijn opruimkampioenen
Alexa, Emma, Evi, Hannah, Jake, Xavi, Benjamin, Armando en Benjamin zijn de Dordtse Pakkerds van 2022.

Hóe lang duurt dat?!

DORDRECHT – Alexa (8), Emma (10), Evi (7), Hannah (13), Jake (7),
Xavi (8), Benjamin (11), Armando (8) en Benjamin (6) werden 23 maart bij
Duurzaamheidscentrum Weizigt benoemd tot Dordtse Pakkerds. Zij kregen
deze omdat zij regelmatig zwerfafval opruimen in Dordrecht. Hannah:
‘Ik ruim zwerfafval op, omdat een straat met afval er vervelend uitziet.’
Armando: ‘Ik ruim zwerfafval op, omdat ik een schone buurt wil. Leuk
dat ik nu hiervoor bedankt wordt.’ Benjamin: ‘Ik vind het geweldig dat ik
vandaag in het zonnetje word gezet.’ TEKST EN FOTO’S: LINDA TE VELDHUIS

Hannah: ‘Wij
zijn de nieuwe
generatie. Help
ook mee. Het
opruimen hoeft
niet lang te
duren.’

1. Een sigarettenfilter
A. 4 tot 6 maanden
B. 1 tot 2 jaar
C. 2 tot 12 jaar

Benjamin: ‘Ik steun
goede doelen met
het opruimen van
zwerfafval.’

2. Kauwgom

A. Minimaal 10 jaar
B. Minimaal 20 jaar
C. Minimaal 30 jaar
De speciale button die alleen
een Dordtse Pakkerd kan krijgen.
gebonden om opgehaald te worden.
Maar soms zitten ze niet goed vast
en dan belandt al dat plastic op
straat en in de sloot. Er is in die
sloot dan een soort mini plastic
soep’, vertelt Hannah.

Afval opruimen in het centrum
en op de Staart
Waar komt het afval vandaan?

‘Veel mensen gooien afval op straat.
Ik snap dat echt niet’, zegt Armando.
‘Mensen nemen niet de moeite om
naar een vuilnisbak te lopen. Zakken
met plastic worden aan een paal

Gratis Afvalgrijper

Hannah en Benjamin ruimen in het
centrum zwerfafval op. Armando doet
dit op de Staart. ‘We gaan altijd
opruimen na de markt. Er ligt dan zo
veel afval. We verzamelen voor de
veegwagen komt de statiegeldflesjes.
Die leveren we in voor een goed
doel. Vroeger was dat het Wereld

Baal jij ook zo van de troep op straat? En vind jij het ook ontzettend
belangrijk dat we samen zorgen voor een zwerfafvalvrij Dordrecht?
Kom in actie en help mee met het opruimen van alle rondslingerende
rommel. Ga samen met andere Dordtse kinderen aan de slag zodat jij,
maar ook alle dieren, kunt wonen en spelen in een schone buurt. Bij
Duurzaamheidscentrum Weizigt kun je speciale afvalzakken, grijpers en
een handige afvalzakhouder ophalen. Kijk voor meer informatie op
www.weizigt.nl. Hannah en Benjamin hebben dit ook gedaan.

3. Papier

A. 6 maanden
B. 9 maanden
C. 12 maanden

4. Drinkblikje

A. Minimaal 20 jaar
B. Minimaal 35 jaar
C. Minimaal 50 jaar

Natuur Fonds en nu Oekraïne. De
veegwagen kan niet overal bij, dus
daarna ruimen we ook nog afval op’,
vertelt Benjamin. ‘Er zijn bij ons in
de straat ratten gekomen door het
vele afval op straat. Ik ruim meestal
afval op bij het Damsterdiep’, zegt
Armando.

Schoon houdt schoon

‘Als ergens al afval op straat ligt,
dan gooit iemand daar makkelijk
afval bij. Als het ergens schoon is,
dan gooit iemand minder snel afval
op de grond. Dus help ook mee met
opruimen. Het hoeft niet lang te
duren’, roept Hannah op.

Antwoorden: 1-C. 2-B. 3-A. 4-C.

‘Ik ging een keer met school
zwerfafval opruimen. Ik vond dat heel
leuk om te doen. Dat was 4 jaar
geleden en nu is zwerfafval rapen
mijn hobby geworden. Ik wil niet dat
er afval op straat ligt. Ik ga iedere
1e woensdag van de maand’, zegt
Armando. Hannah en Benjamin zijn
zus en broer. ‘Wij rapen samen met
onze moeder. Ik ga meerdere keren
per week’, vertelt Benjamin. ‘Ik ga
nog 1 keer per week. Ik zit op de
middelbare school, dus ik heb nu wat
minder tijd’, vult Hannah aan.

Afval hoort niet thuis in de
natuur of op straat. Als het
daar ligt, duurt het vaak heel
lang voor het afval verteerd is.
Hoe lang denk jij dat het duurt
voordat de volgende producten
verteerd zijn?

