Scholen en verenigingen gezocht voor Operatie Proper
Samen met het nieuwe schooljaar schiet ook Operatie Proper opnieuw uit de startblokken. De
Kempense scholen en verenigingen die meedoen met Operatie Proper houden hun eigen terreinen
en hun eigen buurt proper. Voor elke deelnemer die meedoet, krijgen ze van Mooimakers een mooie
financiële beloning. “We kunnen de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort nooit alleen winnen”, zegt
Els Gommeren van Mooimakers. “We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen om mee het goede
voorbeeld te geven. Vele kleintjes maken samen één groot.”

Bij het begin van het nieuwe schooljaar gaan Mooimakers en IOK Afvalbeheer opnieuw op zoek naar
scholen, verenigingen en groepen die de strijd aan willen binden met zwerfvuil. Scholen, verenigingen
(sportclubs, jeugdbewegingen…) en andere groepen (zoals buurtbewoners die zich verenigen) die zich
een schooljaar lang engageren om de handen uit de mouwen te steken voor een propere buurt,
kunnen voor elke deelnemer op een financiële beloning rekenen. Wie meedoet aan Operatie Proper
houdt niet alleen de eigen terreinen en de eigen buurt proper, maar besteedt ook in de gewone
werking aandacht aan het probleem van zwerfvuil en sluikstort.
Operatie Proper werd in de zomer van 2017 gelanceerd door Mooimakers, het Vlaamse
samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de lokale besturen
(VVSG). Operatie Proper wordt ondersteund door Mooimakers en afvalintercommunale IOK
Afvalbeheer zorgt voor de lokale integratie. Coördinator Els Gommeren legt uit: “De intercommunale
zorgt voor de opvolging op het terrein en begeleidt de deelnemende scholen en verenigingen.
Mooimakers zorgt voor al het nodige materiaal voor de opruimacties en brengt vervolgens de
resultaten van het harde werk in kaart.”

Vegen voor eigen deur zorgt voor kettingreactie
Vorig jaar schreven in Vlaanderen bijna 500 deelnemers zich in. Op het einde van het schooljaar reikte
Mooimakers mooie beloningen uit, tot wel € 1.500 voor een school of lokale sportclub. Dankzij hun
deelname aan Operatie Proper, hebben de scholen en verenigingen dus niet alleen een propere
omgeving, maar ook een mooie extra in het laatje. Scholen investeerden dit geldbedrag voornamelijk
in groene aanplanting, nieuwe schoolbanken of eigen moestuinen. Binnen de verenigingen waren
herbruikbare drinkflessen dan weer een populaire investering.
Het vorige schooljaar namen 49 Kempense scholen en verenigingen deel aan Operatie Proper. Voor
dit schooljaar staat de teller al op 103. Maar het mogen er gerust nog meer zijn. Vandaar deze oproep.
“We kunnen die strijd nooit op ons eentje winnen”, benadrukt Katleen Mertens van IOK Afvalbeheer.
“De scholen en verenigingen die meedoen aan Operatie Proper zijn een geweldige hulp. Ze vegen voor
eigen deur en ze steken andere mensen aan om mee de handen uit de mouwen te steken.” Dankzij de
vele verschillende inspanningen ontstaat er een echte kettingreactie. Vele kleintjes maken samen één
groot!
Vandaag brengen we de Gemeentelijke Basisschool De Zandloper in beeld. Zij nemen al 3 jaar deel aan
Operatie Proper. Afgelopen zomer ontvingen zij de beloning na hun inspanningen tijdens het
schooljaar 2018-2019. Vandaag reiken ze hiermee herbruikbare drinkbussen uit zodat er nog minder
PMD-afval aanwezig zal zijn op school. Daarnaast gaat er een konijnenhok open en planten ze
bloembollen voor een mooie plantentuin. Een mooie omgeving trekt tenslotte minder zwerfvuil aan.
Scholen, verenigingen of groepen die mee willen doen aan Operatie Proper kunnen zich inschrijven via
https://mooimakers.be/operatie-proper.

Over Mooimakers

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers
organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een
proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk
waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het
afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die
verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor
de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).
Woordvoerder Mooimakers/OVAM: Jan Verheyen, woordvoerder@ovam.be, 0479 89 07 46
Verantwoordelijke perszaken bij VVSG: Nathalie Debast, Nathalie.debast@vvsg.be, 0497 31 80 77
Woordvoerder Fost Plus: Bart Vandesompele, bart.vandesompele@fostplus.be, 0485 20 02 01
PR-bureau LEWIS: mooimakers@teamlewis.com, 03 304 36 30

Over IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten, voor een
bevolking van meer dan een half miljoen inwoners. De focus ligt al meer dan 25 jaar op afval
voorkomen en een duurzaam materialenbeheer. Dit afvalbeleid, met een doorgedreven selectieve
inzameling en veel aandacht voor communicatie, wierp zijn vruchten af. De Kempense gemeenten
hebben de laagste restafvalcijfers en de hoogste recyclagegraad in Vlaanderen. IOK Afvalbeheer is
een pionier op vlak van selectieve inzameling, in 1990 startte de aparte ophaling van organisch afval,
zeer snel gevolgd door papier en verpakkingsafval. Door de inzet van vrijwillige compostmeesters ligt
het percentage thuiscomposteerders ook hoog in de regio, zo’n 40% van de gezinnen composteren
hun groente-, fruit- en tuinafval zelf. IOK Afvalbeheer beheert een mechanisch-biologische
scheidingsinstallatie voor restafval. De eigen composteringsinstallatie met voorvergisting produceert
compost en groen aardgas.
Voor meer info: Katleen Mertens 0473 77 60 20

