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Mijn woning is klein, dus
gelukkig is er in het gebouw
een ruimte voor papier en rest
afval. Glas en plastic moeten
naar bakken in de buurt en
gft-afval gaat naar de kinder
boerderij. Textiel breng ik naar
het Leger des Heils of de Kring
loop. Verbeter de wereld, begin
bij jezelf! Het zou natuurlijk
makkelijker zijn als alles op
gehaald werd of de gemeente
aan nascheiding zou doen.

Wat doe je
om afval te
scheiden?
Joel do Rego
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Jeanine Mies

Ik scheid geen afval. Ik ben een
keer naar het afvalverwerkings
bedrijf geweest en dat vond
ik een desillusie. Ik zag dat ze
daar veel gescheiden afval
weer samen gooien en dat
de recycling niet heel efficiënt
gebeurt. Batterijen breng ik
wel naar de supermarkt. Veel
mensen om mij heen hebben
trouwens wel wat anders aan
hun hoofd: werk proberen te
vinden bijvoorbeeld.

Afval scheiden zie ik als mijn
burgerplicht en vind ik geen
probleem. Al heb ik wel een
beetje last van de visuele
vervuiling in de keuken: al die
lelijke dozen en zakken. Ik ben
daarom van plan een meubel
op maat te laten maken waarin
de verschillende soorten afval
kunnen. Ik breng mijn afval
eens in de twee weken weg.
En dan maar hopen dat de
papierbak niet vol is.

 Egbert
Groenendijk
Je hoort weleens dat al het
afval op één hoop komt, maar
ik heb er het volste vertrouwen
in dat het zo goed mogelijk ge
recycled wordt. Ik heb een keer
contact opgenomen met de ge
meente, omdat ik de bak voor
plasticafval te ver weg vond
staan. Toen is er een dichter
bij geplaatst. Onlangs heb ik
asbest verwijderd thuis en naar
het afvaldepot gebracht.

 Dominic Zitter

Als ik op straat aparte
bakken zie, doe ik mijn afval
in de juiste bak. Maar thuis
scheiden we geen afval.
Alhoewel, glas en plasticflesjes
scheiden we wel. We krijgen
zakken thuisgestuurd waar je
plastic in kunt doen. Ik begrijp
wel dat er een reden is om zelf
afval te scheiden. Na afloop
alles pas scheiden is natuurlijk
veel werk en niet zo fijn om te
doen.

Praat
ook andere
mee over dit
onderwerp! van producten met veel
voor
voorbeelden
Ga
naarsuiker:
consumentenbond.nl/straatvraag
CHECK ONLINEteZie
veel
consumentenbond.nl/suiker.
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