
Onze gedraoginge met afval

’t Lijkent me wel-is goed om ons aaige in onze gedraoginge mè betrekking
tot onzen omgang met afval is tege ’t licht te houwe. Aalles wà me 
vendaeg aan d’n dag overhouwe, en dat is nogaal wat. Mense nog is aan 
toe, we gooie wat weg! As ie aallêên is kijkt watte me bekant daegelijks 
naer de ondergronse containers brenge, en we hebbe d’r verschaaijene. 
Eên voor plastic, voor glas, pepier, keuke- en tuinafval en ok nog êên voor
wat ‘r in de genoemde bakke nie past, ’t restafval dus. ‘k Kan nie aanders 
zegge as dat ’t meraokels goed geregeld is. Veul van ’t verzaomelde afval,
zôôas pepier en glas, kan weer hergebruikt worre en zô weer een nieuwe 
bestemming krijge. Zellefs van ’t keuke- en tuinafval wor weer compost 
gemaokt, dat geve me zô weer trug aan moeder netuur. Voor de 
vedderest staon d’r overaal in de wijke en paareke vuilisbakke waer ie je 
afval as ie onderweeg ben of in ’t paarek op een banksie zit en wat afval 
heb, in kan gooie. Aal deuze verzieninge zouwe d’r voor motte zurrege dat
onze straete en parreke d’r gelikt bij legge.’t Tegedêêl is jammer genogt 
waer, want as ie om je heen kijk op straet dan rijze je haere soms ten 
baarege wat ‘r aan afval achtelôôs weggegooid wordt. We hebbe 
tegewoordig jeugd die aaltijd dorst lijkent te hebbe. Dikkels zitte ze op de 
fiets met een bleksie drinke in d’r hand. As ’t leeg is, wà doe je d’r dan 
mee? Krek, dan laete me ’t vaalle waer me op dat mement zijn. ’t Zellefde



doe me mè chipszakke en aandere zaoke die me kwijt wille. Op 
perkeerplaetse zie je soms een hôôp segrettepeuke legge uit d’n asbak in 
d’n oto die vol was en effies geleegd mos worre. Sund de coronao 
pandemie ons dêêl is geworre is t’r weer een nieuw soort afval 
bijgekomme. Gao maor is kijke bij de bushaltes en supermarte. De 
verplichte mond/neuskappies legge d’r bij de vleet op straet. En dat is 
bepaold nie aallêên de jeugd die die dinger achtelôôs laet vaalle. Ik noem 
’t behoorlijk aaregelijk dà me zô de straet bevuile trewaail dat bepaold nie
nôôdig is. Wat zou ’t toch fijn weze as iederêên z’n afval in de daervoor 
bestemde bakke deej of aanders mee naer huis zou neme om ’t daer 
verantwoord weg te gooie. Dut mos me eefies van m’n hart, ’t is zô ’n 
klaainighaaid om daer aan mee te waareke.  
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