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Propere Pierkes helpen zwerfvuil opruimen
IVAGO ondersteunt meer dan 500 initiatieven van vrijwilligers die, ieder volgens eigen
inzicht en mogelijkheden, hun stukje straat, plein of park mee proper houden. We doen
dat door grijpers, zakken, handschoenen en een verzekering te voorzien. De initiatieven
kregen in 2008 de titel ‘netheidscharters’. Maar die vlag dekt de succesvolle en
laagdrempelige samenwerking niet meer. Daarom gaan de vrijwilligers voortaan door het
leven als Propere Pierkes.

Van onderuit, op eigen ritme
De eerste negen ‘netheidscharters’ kwamen er in 2008. Vandaag ondersteunt IVAGO meer dan
500 initiatieven van vrijwilligers die helpen om een stukje straat, plein of park proper te houden.
Een forse groei.
‘We zien dat steeds meer Gentenaars hun steentje willen bijdragen aan een propere stad. Al die
energie van onderuit is erg fijn, want een proper Gent maken we samen. Het is dan ook evident
dat IVAGO deze ‘Propere Pierkes’ zo goed mogelijk helpt met materiaal en een verzekering.’
- Bram Van Braeckevelt, voorzitter IVAGO
De vrijwilligers doen het op eigen ritme: wanneer het hem of haar het beste past. De ene wekelijks
en de andere eerder sporadisch, de ene steekt de Gentse grenzen over terwijl de andere zicht
beperkt tot over een bushalte of enkele tientallen meters in zijn straat. Sommigen doen het alleen,
anderen in groep of gezinsverband.
IVAGO kiest bewust voor de laagdrempelige aanpak. Er zijn daarom geen verplichtingen, quota of
doelstellingen. We ondersteunen de opruimacties met grijpers, handschoenen, zakken en
eventueel een rolcontainer. Ook komen we op afgesproken tijdstippen het afval ophalen en zorgen
wij ervoor dat vrijwilligers tijdens hun activiteit verzekerd zijn.

Tijdens de lockdown ontdekten heel wat mensen het plezier van wandelen, en werden ze
geconfronteerd met zwerfafval. In plaats van lijdzaam toe te zien gingen zij over tot actie. Dit jaar
schreven 245 enthousiastelingen zich in, hierdoor stond de teller, eind augustus, op ruim 500
initiatieven. Een forse groei als je weet dat we in 2008 startten met 9 netheidscharters

Bevraging
Om meer te weten te komen over de motivatie van al die vrijwilligers en om de organisatie beter te
stroomlijnen en in beeld te kunnen brengen, organiseerden we deze zomer een bevraging. Met
meer dan 120 volledig ingevulde vragenlijsten was de respons hoog en konden we de nodige
conclusies trekken.
Antwoorden als ‘Omdat we een voorbeeld willen geven aan de buurt en onze buren zo
sensibiliseren’, ‘Zo blijft de straat netjes’ en ‘Voor het milieu’ spanden de kroon. Maar ook dit kwam
uit de pen van één van onze vrijwilligers: ‘We willen zelf het heft in eigen handen nemen. Ik haal
meer energie uit het opruimen van zwerfvuil dan het klagen erover’.
De meeste vrijwilligers, die de vragenlijst beantwoordden, zijn erg actief. 17,4% gaat verschillende
keren per week op stap, 27% houdt wekelijks een zwerfvuilactie en 33% neemt maandelijks de
grijpstok en vuilniszak ter hand. Voor 22,5% is het een gezinsactiviteit, toch is het niet echt een
groepsgebeuren. Het gebeurt zelden in het kader van een vereniging, buurtcomité of een ander
georganiseerd kader.

Propere Pierkes
Om het laagdrempelige karakter van de initiatieven te benadrukken, en om het gevoel van de
energie van de vrijwilligers te capteren, was er nood aan een nieuwe naam. ‘Netheidscharter’ roept
een gevoel op van papierwerk en verplichtingen, helemaal tegengesteld aan het laagdrempelige
karakter van dit vrijwilligerswerk.
Uit de bevraging kwam de benaming ‘Propere Pierkes’ uit de bus. Een verwijzing naar het speelse
en soms wat ondeugende Gentse volksfiguurtje dat een hoofdrol speelt in menig poppentheater en
met Pierke Pierlala – Luk De Bruyker – ook in levende lijve in Gent opduikt.
Het logo verwijst naar de typische ‘Pierkeshoed’ – maar in dit geval omgetoverd tot een
vuilnisbakje. De kleuren sluiten aan bij de IVAGO-huisstijl. Met een raamaffiche kunnen de
Propere Pierkes zich kenbaar maken voor hun buurt en zo buren en voorbijgangers inspireren. Met
een bedankingskaartje willen we actieve Propere Pierkes en schouderklopje geven. We ontworpen
ook een Propere Pierkestas, een leuk hebbeding dat meer zichtbaarheid aan dit initiatief geeft.
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