
Hoe u aan de doelen zoals beschreven in uw aanvraag bijgedragen heeft; 

Wij hadden als doel kinderen bewust te maken van het feit dat vuilnis in de vuilnisbak gegooid moet 
worden. Er is veel zwerfafval in onze wijk, wat een ergernis is, plus het feit dat er veel hondenpoep 
ligt. Wij hebben voorafgaand aan het festival samen met kinderen uit de wijk zwerfafval gehaald. 
Daar hebben we tijdens Wat, is dat patat? kleren van gemaakt.  

We hadden als doel 2 x 15 kinderen per middag. Dat hebben we niet gehaald. Op de 
woensdagmiddag was het heel slecht weer, het regende keihard. We hebben toen geen zwerfafval 
opgehaald, maar wel met docenten gesproken. Die vonden het een superleuk idee, maar dachten dat 
het met NL Doet te maken had. Ze doen al veel activiteiten en hebben toen niet hieraan meegedaan. 
Later realiseerden ze zich dat het niet onder schooltijd was. Daardoor hebben ze er geen aandacht 
aan besteed. Maar toen ik op die woensdag een juf sprak, heeft ze een prikker meegenomen in de 
klas, om er toch aandacht aan te besteden. We hebben het na schooltijd gedaan om zo meer 
leerlingen de kans te geven mee te doen. En hierdoor konden leerlingen van alle scholen eraan 
meedoen.  

 

Op de donderdag deden er 4 leerlingen van de Kubus mee. Het was toen ook niet al te best weer, af 
en toe een druppel. Een volgende keer gaan we toch vooraf een groep uitnodigen om mee te doen. 
Nu was het te vrijblijvend.  

Wij dachten: als we het na schooltijd doen, dan kunnen meer kinderen van verschillende scholen 
meedoen. Maar kinderen hebben het na schooltijd ook druk: voetbal, dansles, tandarts, psycholoog, 
enz.  

De reacties van de kinderen die meededen waren desondanks grappig. Ze renden door de straten als 
ze een blikje zagen, want dat vult gelijk lekker de vuilniszak die ze meekregen. Via Het Groene Huis 
hadden we prikkers geleend. Ook was er een jongetje dat zei: “Dit is leuker dan gamen”.   

 

Tijdens het festival Wat, is dat patat? hebben we veel kinderen bereikt. Degene die een kaartje kocht 
voor het festival, kreeg een stempelkaart. Een van de activiteiten die op de stempelkaart stond was 
Trash Fashion Event. We hebben 200 kaarten verkocht. Dus 200 kinderen hebben meegekregen dat 
vuilnis in de vuilnisbak hoort. Plus alle (groot)ouders die meehielpen om van zwerfafval een 
kledingstuk te maken. Ze kregen allemaal een brief met vuilniszak mee naar huis. Om ze nogmaals 
bewust te maken van het feit dat je vuilnis in de vuilnisbak moet gooien, ook na het festival.  

 

Hoe u de resultaten zoals beschreven in uw aanvraag behaald heeft;   

Zelf vinden we dat we ons doel gehaald hebben; we hebben er veel aandacht door gekregen. Het 
stond in de wijkkrant, het Groene Huis, http://033zwerfafvalzat.nl/ en op social media zoals Twitter 
en Facebook. Daar staan we op de kaart als prikkers. Kijk op de website van het Soesterkwartier, bij 
de Violenstraat. Tijdens het festival heeft het aandacht gekregen. Dus we hebben mensen bewust 
gemaakt. Het aantal prikkers viel een beetje tegen, maar wel contact met de scholen gehad en die 
vonden het een goed idee, dus we gaan er volgend jaar mee verder. Kijken of we dan tijdens 
schooltijd 1 uur kunnen prikken en dat de kunstenaar dan een kunstwerk maakt voor op school. 
Zodat het elke dag een reminder is: ruim je shit op.  

 

Hoeveel unieke deelnemers hebben deelgenomen; 204   

Hoeveel vrijwilligers er bij uw activiteit betrokken zijn; 5 

Hoe u met andere initiatieven en organisaties heeft samengewerkt;  

We hebben het Groene Huis gevraagd of we de prikkers mochten lenen. We hebben de scholen 
benaderd. Door de contacten met de ABC-scholen en Marieke hebben de kinderen die hielpen een 
gratis kaartje gekregen om naar het festival te komen. Het was waarschijnlijk iets te veel qua 

http://033zwerfafvalzat.nl/


communicatie waardoor de boodschap onduidelijk werd. Je kon zwerfafval prikken, maar dat had 
ook weer betrekking op Wat, is dat patat? 

Maar door de gesprekken met Marieke wel weer een mooie pauzeactiviteit kunnen doen op ’t Anker 
en de Kubus. Daar hebben we groentefrietjes uitgedeeld, om zo de kinderen bewust te maken van 
het feit dat een gezonde snack in de pauze beter is dan een zakje chips. Wat we kinderen dan ook 
daadwerkelijk zagen eten tijdens de pauze. Dat smaakt naar meer. Dus er zijn nu goede contacten bij 
de scholen, zodat we het volgend jaar beter kunnen uitrollen. Dit was ook weer een mooi moment 
om niet alleen het festival, maar ook Trash Fashion Event onder de aandacht te brengen. Het heeft 
daardoor toch aandacht gekregen in de nieuwsbrieven van ’t Anker en De Kubus. De Magneet heeft 
niet gereageerd. 

 

foto’s ter illustratie van uw activiteit; zie bijlage in de mail. 

 

welke acties u ondernomen heeft om bekendheid te geven aan uw activiteit;  

 

Facebook, Twitter, wijkkrant, (digitale) flyer naar de scholen gestuurd, via Marieke. Door de 
groentefrietjesuitdeelactie ook nog kunnen vertellen over Tientje van Stientje (landelijke hashtag op 
Twitter om te laten zien dat men statiegeld op blikjes en plastic flesjes moet doen), die hebben het 
getweet.  

 

hoe uw activiteit in de toekomst zonder of met minder subsidie kan doorgaan;  

 

De eerste stappen zijn gezet, qua organisatie weten we nu beter hoe we het kunnen aanpakken. Ook 
omdat we nu de juiste contacten hebben. Dus met minder geld komen we een heel eind.  

 

eventuele andere resultaten die uit uw activiteit zijn voortgekomen.  
 
De groentefrietjes uitdelen op scholen: kinderen konden zelf komkommer, paprika en wortelfrietjes 
in kleine frietzakjes scheppen. Daarnaast konden ze dadels, vijgen, radijsjes en gedroogde abrikoos 
proeven. Dit alles om kinderen bewust te maken van gezond eten. Juffen vertelden ons dat ze 
kinderen zagen opscheppen die dit thuis nooit krijgen. Geen groenten bedoelden ze, dus dat was 
mooi. De reacties op de scholen over deze activiteit waren supergoed. Tijdens deze schoolactiviteit 
hebben we ook verteld over Wat, is dat patat? en het Trash Fashion Event. Er waren kinderen tijdens 
Wat, is dat patat die ons herkenden van de schoolactiviteit. Kortom, het festival heeft veel aandacht 
gekregen en daardoor een groter bereik om de boodschap van het Trash Fashion Event  over te 
brengen.   
Al met al, door deze acties is er veel goodwill bij de scholen. Er zijn al plannen om een “koken zonder 
keuken”-idee uit te rollen samen met Be Slim, daar hebben we al een gesprek mee gehad. Om 
kinderen te leren een makkelijke lunch of ontbijt te maken. Met een groenten-en-fruitquiz, lesje 
komkommer snijden, enz. Uiteindelijk willen we dan dat de kinderen een lunch maken voor hun 
ouders, om die ook te stimuleren om een gezonde lunch mee te geven aan hun kinderen, in plaats 
van een energiedrankje of zakje chips.  Dat hebben we nu dus zelf gezien, dat dat gebeurt. Kortom, 
wij hebben zowel het Trash Fashion Event, Wat is dat patat? als de groentefrietjesuitdeelactie als erg 
prettig ervaren. We zien dat met deze acties zowel het onderwijs als de kinderen leren over voeding, 
het belang van een schone wijk en een gezonde leefstijl.  
 
Dit smaakt naar meer.  


