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Leren afval beter te sorteren!
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Wie heeft er niet al eens met afval gestaan, zich afvragend in welke vuilnisbak het moet? Er bestaan
massa's manieren om afval te recycleren. Ze vragen wel om juist sorteren vooraf. Help de mensen
rondom u om zich goede sorteerreflexen eigen te maken.
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Doelstellingen van deze actie
Meer sorteren.
Juist sorteren.
Voorbeelden van hulpmiddelen om deze actie te realiseren
Sorteerwedstrijd
Wat is dat? Een spel (wedstrijd, quiz, ...) om met verschillende mensen uw "sorteerkennis" te testen.
Gebruik? Breng verschillende mensen samen die ergens wonen waar sorteren op dezelfde manier moet
gebeuren en stel hen het spel voor.
Wat evalueren? Het aantal mensen dat hun kennis rond afval sorteren wil testen.
Affiche (communicatiemiddel)
Wat is dat? Een affiche die de actie voorstelt en informatie geeft over de plaats, de datum en het tijdstip. Dit
beeldmateriaal moet het belang van afval sorteren uitleggen.
Gebruik? De affiche zal uithangen op strategische plekken (venster, kantoor, ...) in de omgeving (gebouw, straat,
wijk, stad, ...) van de spelers die worden uitgenodigd.
Wat evalueren? De zichtbaarheid van de actie in de buurt.
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Voorbereiding van de actie: evaluatie van de aanvankelijke situatie (audit)
2 weken voor de EWAV
Maak affiches klaar die een voorstelling geven van de actie die u voor de EWAV opzet en hang ze op strategische
plekken op.
Bereid een vragenlijst voor (bijv.: 5 vragen over het sorteren van afval met betrekking tot vaak aangetroffen
sorteerfouten. Iedereen die aan de sorteerwedstrijd wenst deel te nemen verbindt er zich toe ze op voorhand in te
vullen.
Vraag naar inlichtingen over de afvalsorteerregels op de plaats in kwestie (wijk, stad, gewest, ...).
Voorbereiding van de actie: uitwerken en opzetten
1 week voor de EWAV
Volgens het type van spel dat werd gekozen voor de sorteerwedstrijd
Maak een vuilnisbak gereed, met verschillende soorten van (proper!) afval en sorteerzakken van de regio.
Bereid een presentatie voor (bijv. een Powerpoint) met vragen over het sorteren en recycleren van afval. Denk
erom foto's toe te voegen, voor een levendigere presentatie.
De actie uitvoeren
Tijdens de EWAV
Voor de wedstrijd: de deelnemers eraan herinneren dat het steeds beter is afval te voorkomen, door het te
vermijden, ofwel door het rechtstreeks aan de bron te beperken. Sorteren is er dan voor afval dat niet te vermijden
valt.
Doe de sorteerwedstrijd.
Breng met de aanwezige personen op basis van de informatie die over het sorteren van afval binnenkwam
correcties aan, zodat iedereen de juiste sorteerregels meekrijgt.
Na afloop van het spel beantwoordt elke deelnemer opnieuw de 5 vragen over afval sorteren.
Evaluatiemethode
De vergelijking van het aantal goede antwoorden op de vragenlijst vóór en na de sorteerwedstrijd geeft informatie
over de evolutie in de kennis die de mensen over sorteren hebben.
Meer info
Links naar bestaande spelletjes:
o Frankrijk: http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
o België: http://www.juistsorteren.be/
o Spel "Ten aanval", voor een grote groep (bijv. jeugdbeweging, België):
http://www.youtube.com/watch?v=jDW1T031qXg
Opgelet, kies er een spel uit dat werd gemaakt voor de plek waar u woont! De sorteerrealiteit verschilt
immers van het ene land tot het andere en zelfs van de ene tot de andere regio.
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