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4 jongeren parkwachter voor een dag
Zuiddag bij EcoWerf
Donderdag 20 oktober gingen 4 jongeren bij intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf aan de
slag als parkwachter ten voordele van Zuiddag. Ze verdienden hiermee elk 50 euro die gaat
naar een jongerenproject in de Braziliaanse favela van Jardim Gramacho, de grootste
openluchtstortplaats van Zuid-Amerika.
EcoWerf kreeg bovendien bezoek van 2 Braziliaanse jongeren die in de buurt van de vuilnisbelt
opgroeiden. Samen met hun begeleiders kregen ze een rondleiding op het milieubedrijf en
maakten kennis met de Belgische jongeren die als parkwachter aan het werk waren. De jonge
Brazilianen vertelden dat ze met verstomming geslagen waren. ‘Ik ben aangenaam verrast om
te zien hoe Belgen zich ervan bewust zijn dat ze iets moeten doen met hun afval en hoe correct
er wordt omgegaan met afvalinzameling en –verwerking’, zei Ivanildo. Jorge, die in een wijk
opgroeide naast de open stortplaats, bewonderde dan weer de infrastructuur en de moeite die
EcoWerf doet om o.a. geuroverlast te beperken voor omwonenden van het milieubedrijf.
EcoWerf is een van de bedrijven die zich kandidaat stelde voor Zuiddag; EcoWerf wil immers
een bedrijf zijn dat in de maatschappij staat en dat inwoners betrekt bij haar afvalbeleid.
Bovendien wil EcoWerf ook over de landsgrenzen heen een inspiratiebron zijn op het vlak van
afvalinzameling, -verwerking en -preventie.

MEER INFORMATIE
Foto 1: Belgische jongeren als parkwachter (v.l.n.r.: Akram
(KA2 Ring Leuven), Tibo (KA2 Ring Leuven), Sem (KA2
Ring Leuven), Jens (KA2 Ring Leuven)

Foto 2: Braziliaanse jongeren (v.l.n.r.: Jorge, Ivanildo)
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Over EcoWerf
De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en
de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven.
Het werkingsgebied is Oost-Brabant: Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek,
Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek,
Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, OudHeverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.
De deelnemende gemeenten vertrouwen EcoWerf de uitvoering van hun afvalbeleid toe. Met
ongeveer 260 werknemers verzorgt EcoWerf de dienstverlening voor 421.000 inwoners. In dit
afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden: afvalpreventie, afvalinzameling en
afvalverwerking.
Meer informatie: www.ecowerf.be
Over Zuiddag
Meer dan 17.000 scholieren uit 200 scholen uit Vlaanderen en Brussel kruipen voor één dag in
de kleren van beroepskrachten. Hun loon gaat naar projecten van geëngageerde jongeren
wereldwijd. In 2016 gaan ze zo, binnen het jaarthema 'diversiteit en discriminatie' onder andere
aan de slag voor de jongeren uit de favela van Jardim Gramacho. Een project in samenwerking
met de ngo KIYO.
Deze editie van Zuiddag staat ook de naamsverandering centraal: Zuiddag vzw wordt Youca
vzw. Youca is een acroniem voor Youth for Change and Action. De werkdag zelf blijft voorlopig
wel Zuiddag heten.
Meer informatie: http://zuiddag.be/pers
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