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Opdrachtgever:

Insamenwerking met:

VOORDAT JE BEGINT: BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Om veilig en goed te werken geven we je een paar instructies. Lees ze goed door:

Gebruik altijd handschoenen die dik genoeg zijn om je niet te bezeren.

Stop het afval in de vuilniszak die je meekrijgt. Als die vol is, knoop je
de zak dicht en zet je die op de afgesproken verzamelplek. Daarna pak
je een nieuwe afvalzak.

Verzamel al het afval dat je ziet op de grond, in prikkeldraad, in bomen
en in struiken. Pak ook de kleine stukjes mee!

Natuurlijk afval zoals takjes, stukken hout en groenteloof mag je laten
liggen. Het gaat om afval dat mensen hebben achtergelaten.

Niet aankomen: laat gevaarlijk of verdacht afval zoals de naalden van
een spuit of xtc-afval (in jerrycans) liggen. Waarschuw je begeleider
als je zulk afval tegenkomt.
Zie je in het gebied direct langs de rivier (tot 200 meter vanaf het
water) grote hoeveelheden afval, zoals een berg met vuilniszakken,
ijskasten e.d., vaten met chemicaliën of kadavers van grote dieren?
Geef dat dan door aan de gemeente. Raap het niet zelf op!

Pas op in de buurt van het water van de rivier, het kan er glad zijn. Blijf
weg van de kribben langs de rivier en slootjes/beekjes in de
uiterwaarden. Zo voorkom je gevaarlijke situaties.
Wees voorzichtig met scherpe materialen zoals (zak)messen,
heggenschaar, knipscharen of elektronische materialen.

Ga bij een ongeluk(je) naar je begeleider, hij of zij heeft een EHBO-kist
en kan helpen.
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ZWERFAFVAL OPRUIMEN
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Ga goed gehumeurd op pad. Je doet iets goeds voor de natuur.
Pak je Wimmerpakket: Wimmerring, knijper, handschoenen en
je speciale vuilniszak voor zwerfafval.

Pak je telefoon en zet de Litterati app aan.

Kies een gebied dat je zwerfafvalvrij wilt hebben.
Denk aan je eigen straat, het rondje dat je wandelt met je
hond of een stukje van een recreatiegebied.
Als je tijdens je wandeling zwerfafval vindt, dan raap je het op
en maakt hiervan een foto met je telefoon in de Litterati app.
(Je kan ervoor kiezen het zwerfafval meteen te taggen,
maar dit kan ook thuis tijdens de koffie)
Stop het stuk zwerfafval in de vuilniszak.
Bovenstaande stap, doe je bij elk gevonden stuk zwerfafval.
Thuisgekomen, scheidt dan je afval.
Plastic bij PMD. Glas in de glasbak etc. Je houdt dan een klein
beetje restafval over. Dit afval kan gratis aangeboden worden
bij het afvalstation.
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Neem iets lekkers te drinken en tag het
nog niet getagde zwerfafval.
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Wees tevreden met jezelf. Je hebt de natuur schoner gemaakt,
jouw gevonden afval zal niet in zee gevonden worden.
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Het door jouw gefotografeerde en getagde zwerfafval is
data geworden. Met deze data kunnen uiteindelijk conclusies
getrokken en plannen gemaakt worden m.b.t. zwerfafval.
Maar ook de politiek en het bedrijfsleven kunnen met deze
data benaderd worden.
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