
Tip van afvalcoach Hendrik
Maak van je ommetje een opschoon-ommetje

Samen houden we Enschede schoon. Zo doen we dat!

Blikjes (fris)drank, plastic, glas of ander zwerfafval: het slingert regelmatig rond op straat. Sinds corona komen daar nog eens de mondkapjes bij. 
Natuurlijk hartstikke zonde van het mooie straatbeeld van onze prachtige stad Enschede. Belangrijk dus om samen onze stad schoon te houden. 
De gemeente Enschede pakt dit probleem samen met Twente Milieu en heel veel andere betrokken partijen actief aan. Ook veel inwoners dragen 
hun steentje bij!

Samen houden we Enschede schoon! Hoe we dat doen? Dat laten we je graag zien in deze maandelijkse rubriek. 

Samen houden we Enschede schoon

Jij maakt de buurt

Wil jij samen met je buurtbewoners zelf een 

actie organiseren om jouw buurt mooier en 

schoner te maken? Leen dan gratis de ‘jij 

maakt de buurt!’-aanhanger. Het is een 

aanhanger vol gereedschap, die jij en je 

buurtbewoners, je school of vereniging 

gratis kunnen lenen. Bijvoorbeeld voor het 

organiseren van een gezamenlijke actie om 

zwerfafval op te ruimen in jouw buurt. In de 

aanhanger zit alles wat je nodig hebt. Zoals 

bezems, zwerfvuilrapers, vuilniszakken, 

scheppen, handschoenen, water om je 

handen te wassen en nog veel meer. Kijk op 

jijmaaktdebuurt.nl voor meer informatie.

In bermen en op parkeerplaatsen blijft vaak afval slingeren. Daar komt sinds Corona een 
nieuwe vorm van zwerfafval bij, namelijk de wegwerpmondkapjes. We spraken Heidi die 
werkt als coördinator maatschappelijke stage voor de middelbare scholen in Enschede. 
Samen met haar collega’s bedacht zij het initiatief ‘Maak van je mondkapje geen zwerfkapje’.

Sinds de coronacrisis is het helaas niet langer mogelijk voor middelbare scholieren om een 

maatschappelijke stage te volgen. Dus moest er een alternatief komen: het opruimen van 

zwerfafval en in het bijzonder mondkapjes. Heidi vertelt: “Het viel veel van ons op dat er 
ontzettend veel mondkapjes op straat belanden. Het nieuwe zwerfafval waar we vanaf moeten.” 

En zo is het nieuwe initiatief ‘maak van je mondkapje geen zwerfkapje’ geboren. Een samen

werking tussen de middelbare scholen en gemeente Enschede. Heidi: “Elke school vult het 
project op een eigen manier in. Wel krijgen alle leerlingen die deelnemen een presentatie waarin 
duidelijk wordt gemaakt waarom we deze actie hebben opgezet en hoe goed het is om te helpen met 
opruimen. Een stukje bewustwording over het scheiden van afval en de consumptiemaatschappij 
hoort daar ook bij.”

Elke school houdt in bij hoeveel mondkapjes ze hebben verzameld. Heidi: “We willen mensen 
laten zien om wat voor hoeveelheden het gaat. Het is niet her en der een verdwaald  
mondkapje, maar hele stapels. We gaan daarom de uiteindelijke getallen presenteren op 
de Oude Markt in het centrum van Enschede.”

Wil je het hele interview met Heidi lezen? 
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/samenhoudenweenschedeschoon

De sportscholen zijn nog dicht en ook buiten sporten in 

teamverband zit er nog even niet voor iedereen in. We 

sporten met z’n allen dus heel wat minder in Coronatijd. Om 

toch in beweging te blijven zijn veel mensen meer gaan 

wandelen. Het veelbesproken ommetje heeft een heel nieuw 

leven gekregen. 

Maak van je ommetje een opschoon-ommetje! Trek stevige 

schoenen en een paar handschoenen aan en 

neem een afvalzakje mee. Kom je rondslingerend 

afval tegen? Ruim het netjes op en draag zo een 

steentje bij aan een schone wijk. Als iedereen 

tijdens zijn ommetje een paar zwerfkapjes/

flesjes/blikjes (oid) meeneemt, is Enschede al 

snel een stuk schoner!

Maak van je mondkapje 

geen zwerfkapje

Heel veel mensen zetten zich dagelijks actief in om Enschede schoon te houden.  

Jij ook? En wil je jouw initiatief delen met Enschede? Laat het ons weten via het 

contact formulier op twentemilieu.nl/contact onder vermelding van ‘Samen houden 

we Enschede schoon’. En wie weet zien we jouw verhaal in de volgende rubriek! 

Doe jij 
ook mee? 

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval


