
Spreker en kunstenaar Peter Smith (1963) 
ontdekte ooit dat klagen over een probleem 
niet helpt. Dat het soms zelfs averechts kan 
werken. Gelukkig leerde hij ook dat het wél 
helpt als je zelf iets aan een probleem doet 
- ook al is het iets heel kleins - en dat je dan 
soms zelfs hulp krijgt uit onverwachte hoek. 
Deze wijze les paste Peter direct toe 
op hetgeen waar hij ook over klaagde: 
zwerfafval. Hij ruimt nu elke dag minstens 
één stuk zwerfafval op en roept anderen op 
om mee te doen. Van al dat afval maakte 
hij de ‘Wereld van Zwerfvuil’; een drijvende 
wereldbol in het Amsterdamse IJ. Het 
kunstwerk vestigde wereldwijd de aandacht 
op het feit dat zwerfafval een belangrijke 
bijdrage levert aan de Plastic Soep.
Peter probeert nu zijn filosofie op anderen 
over te brengen door iedereen te vragen 

om één stukje zwerfafval op te ruimen. 
Volgens hem het krachtigste principe tegen 
zwerfafval. Sterker nog, zelfs het krachtigste 
principe tegen de Global Warming. 

The power of one
Voor de Nederlandse versie van Plastic 
Madonna, het kunstwerk waar hij 
momenteel aan werkt samen met stichting 
Klean, heeft hij mensen gevraagd om een 
plastic flesje op te rapen en te doneren aan 
dit beeld. De 100.000 flesjes die hij op deze 
manier bij elkaar heeft gekregen worden 
gerecycled en met behulp van 3D-printers 
omgevormd tot een metershoog beeld.
Hiermee wil hij niet alleen aandacht vragen 
voor de Plastic Soep, maar ook aantonen 
dat een kleine handeling kan leiden tot 
iets groots. Als een kwart van de mensheid 

dagelijks één stuk plastic zwerfafval opruimt, 
wordt er al snel per jaar 8 miljard kilo 
opgeruimd. Precies de hoeveelheid plastic 
die jaarlijks in de oceanen terechtkomt. Dit 
noemt Peter ‘The power of one’. 
Woensdag 21 september om 20 uur 
vertelt Peter Smith over zijn strijd tegen 
zwerfafval bij NME-Centrum De Woudreus. 
Toegang gratis, binnenlopen vanaf 19.45 
uur. Aanmelden hoeft niet, maar is wel fijn: 
nmederondevenen@odru.nl 

De Ronde Venen Schoon, 
dat doen we samen!

Colofon
Deze themapagina is gemaakt door NME-
centrum De Woudreus in samenwerking 
met Platform De Ronde Venen Samen 
Schoon. Hebt u vragen? Of wilt u zelf aan 
de slag met het opruimen van zwerfafval? 
Laat het ons dan weten door te mailen 
naar E. nmederondevenen@odru.nl.

Doe ook mee!
Er gebeurt al heel veel in De 
Ronde Venen. Bij deze acties 
kunt u zich aansluiten:

Woensdag 14 september
13 uur:
Onthulling blikvanger 
onderaan brug v.d. Berglaan
 opruimactie bewoners 
Alexanderflat

Woensdag 21 september
20 uur:
Lezing door Peter Smith, 
stichting KLEAN
Locatie: NME-centrum De 
Woudreus, Pieter Joostenlaan 
28a Wilnis 

Zaterdag 24 september
14-17 uur:
Vinkeveense Plassen Schoon 
Help – met of zonder eigen 
boot – mee om de Vinkeveense 
Plassen weer winterklaar te 
krijgen. Aanmelden: http://
vinkeveenseplassenschoon.nl/
inschrijven/ 

Woensdag 21 september:  

Lezing door Peter Smith ‘Klagen helpt niet’

Ludieke vondsten en opmerkelijke zaken vondsten van zwerfafvalrapers

Het Platform De Ronde Venen Samen Schoon heeft de afgelopen tijd in 
kaart gebracht waar mensen de gemeente helpen om zwerfafval op te 
ruimen. Deze kaart is te vinden via www.dewoudreus.nl onder de knop 
Zwerfafval. De kaart geeft een mooi overzicht van de stukken die al 
geadopteerd zijn. 

Er zijn al meer dan 80 mensen in  
De Ronde Venen actief om een stukje 
schoon te houden. 

Houdt u ook een stukje schoon, maar 
staat dat nog niet op de kaart? 

Of wilt u een stukje schoon houden? 
Meld dit dan bij NME-centrum De 
Woudreus: nmederondevenen@odru.nl 

Wist u dat:

• u een grijper en handschoenen kunt 
krijgen om zelf aan de slag te gaan?

• u ook een hesje kunt krijgen, zodat 
u goed zichtbaar bent voor het 
verkeer?

• u grote stukken zwerfafval die u niet 
zelf op kunt ruimten, kunt melden 
bij het Meldpunt Openbare Ruimte 
van de gemeente? De gemeente 
zorgt dan dat dit opgeruimd wordt.

De Ronde Venen Samen Schoon in kaart gebracht

Ambassadeur

Legenda:

School

Coördinator

Gemeente

NME-Centrum De Woudreus

Ruim 80 vrijwilligers rapen in De Ronde Venen 
zwerfafval. Vaak een vaste route waarbij 
ze van alles tegenkomen. Ook een aantal 
basisscholen hebben een gebied geadopteerd 
waar ze elke week gewapend met prikkers 
en zakken door heen gaan. Soms treffen zij 
opmerkelijke zaken aan zoals: een bezemkop 
nog van prima kwaliteit, aan de rand van 
de sloot waarbij een leerling een natte sok 
haalde bij het opvissen. Een wieldop, een stuk 
van een stalen hek, een groot broodkrat, dat 
vind je allemaal in de sloot. De leerlingen 
hebben het broodkrat schoongemaakt en 
teruggebracht bij de winkel. Ook vonden ze 
een paar mooie, warme handschoenen in 
de struiken! Ze zijn gewassen op school en 
naar de kledingbank gebracht, zo kunnen ze 
weer gebruikt worden. Een gevonden paraplu 
bracht uitkomst toen er ineens een buitje 
kwam. De krullen van de juf bleven droog tot 
aan school en dat is ook wat waard. Verder 
heel veel plastic zakken en tientallen ballen 

van klein tot groot. Nu spelen de kinderen er 
op het schoolplein mee.

Mieneke zag langs haar route een big shopper. 
De tas stond niet op een makkelijke plek, 
half in het riet. Wat zou daar dan inzitten? 
De stoute laarzen aangetrokken en met haar 
grijper kon ze de tas aan de kant sjorren. Hij 
was heel zwaar! Tja, met een aantal flessen 
wijn, sommige nog half vol, en een setje 
prachtige hele wijnglazen kom je wel aan wat 
gewicht. Het is daar blijkbaar picknickgebied 
want Mieneke vond ook een grote tas met 
flesjes limonade, broodjes en snoep. Helaas 
niet meer voor consumptie geschikt. Ook 
raapte zij een bankpas en een bloemenbon 
van €15 op. Van die laatste heeft zij voor 
zichzelf maar een mooi boeket gekocht.

Floortje ging met haar 2 neefjes en opa 
op stap in Mijdrecht. Opa is ambassadeur 
zwerfafval en heeft de benodigde spullen 

om te rapen. Met z’n vieren door Mijdrecht 
en de buit was weer geweldig – 2 volle 
vuilniszakken! Floortje en haar neefjes 
snappen niet dat blikjes, plastic flesjes, glas 
en zakjes snoep zomaar op straat gegooid 
worden. Zij gaan graag nog een keer met opa 
mee om Mijdrecht schoon te houden.

Jan vond in het voorjaar een ‘nestje’ van 
7 bierblikjes langs de slootkant. Bart doet 
ook zo’n vondst maar dan iedere week: 6 
bierblikjes op dezelfde plek. Wel een ander 
merk bier dan bij Jan. Bart is een echte 
‘allesvinder’: een rubberboot (helaas lek), 
2 autowielen en 1 wieldop, condooms, sok 
en schoen, flesje met medicijnen en een 
OV-kaart.

Zomaar een greep uit de inzendingen. Eén 
ding is zeker: het is helaas nog steeds nodig 
om afval te rapen. Doe mee en word ook 
ambassadeur zwerfafval in je wijk!




