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«We gaan meerdere keren per
week met de kinderen jutten»,
legt communicatieveran-
twoordelijke Lot Saldien uit. Ze
neemt ons samen met enkele
kinderen en hun ouders mee
op tocht. «Jutten betekent dat
je afval gaat verzamelen. Mijn
collega’s en ik waren geschrok-
ken van de grote hoeveelheid
puin die er aan de Schelde lag.
Tijdens het jutten proberen we
om met de kinderen op een op-
lossingsgerichte manier naar
het afval te kijken. Je kan de-
pressief worden als je al dat
vuilnis ziet liggen of je kan zelf
actie ondernemen. Wij hebben
gekozen voor het laatste.» 
In amper vijf minuten tijd ver-
zamelen we drie volle emmers
afval. Elko Credentino (9), een
van de kinderen uit de groep, is
duidelijk onder de indruk:

«Dat plastic afval is slecht voor
de natuur en voor de diertjes
die in de Schelde leven. Ze eten
al dat afval op en daarna gaan
ze dood. Hopelijk is de wereld
properder als wij volwassen
zijn.» 

PLASTIQUARIUM
Muzikante Rose Van de Leest
(42) vergezelt ons tijdens het
jutten, maar ze ontdekte het
puin aan de Schelde al eerder
tijdens de wandelingen met
haar hond. Voor het decor van
een concert met haar band
Capsule in de Arenberg-
schouwburg verzamelde ze en-
kele jaren geleden plastic afval
uit de Schelde. Na het optreden
besloot Van de Leest om er nog
iets anders mee te doen. «We
hebben al dat plastic afval naar
een oude scheepswerf op het
Eilandje gebracht en per kleur
gesorteerd. Op die manier
werd de plek omgebouwd tot
het ‘plastiquarium’ en wat la-
ter nam ook Stormkop haar in-
trek in het gebouw. Na het jut-
ten kan je het afval hier was-
sen, sorteren en ten slotte kun-
nen de kinderen er zeer
creatieve kunstwerkjes mee
maken.» 

PLASTICMAALTIJDEN
«Oorspronkelijk werden er
kunstwerken en tapijten gewe-
ven met het plastic afval. Nu
ligt de focus op de plasticmaal-
tijden», zegt Saldien. «We eten
per week ongeveer één bank-

kaart aan plastic op. Dat is best
veel en daarom vonden we het
ludiek om daar iets mee te
doen.» De kinderen kunnen
hun favoriete gerecht uit een
kookboek kiezen en het daar-
na namaken met het plastic af-
val dat ze gejut hebben. Elko
begint enthousiast zijn bordje
te decoreren en enkele ogen-
blikken later toont hij zijn ge-
recht aan de volledige groep:
«Ik heb mosselen met frietjes
en een sausje gemaakt.» 

LOGBOEK
Flore Oorts (12) volgde afgelo-
pen zomer een vakantiekamp
bij Stormkop. Ze schreef al
haar ervaringen op in een log-
boek. «Het jutten zal me altijd
bijblijven. Dat deed echt iets
met mij. Ik snap niet waarom
mensen hun afval hier gewoon

zomaar achterlaten», vertelt
Flore. «Ik kan me niet inbeel-
den dat we ooit in een wereld
zonder plastic zullen leven,
maar ik vind het belangrijk dat
je weet wat je koopt. Een plas-
tic f lesje vervangen door een
drinkbus is bijvoorbeeld al een
goed hulpmiddel.»

Belgodyssee is een initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds, in samenwerking met Metro en
Éditions de l’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. De jaarlijkse reportagewed-
strijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen
van ons land, die in tweetalige duo's werken. Tijdens deze editie belichten ze positieve initiatieven in de
strijd tegen de klimaatverandering. Andries Haesevoets toverde samen met zijn partner en een groep kinde-
ren plastic afval om in kleine kunstwerken.
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KINDEREN MAKEN KUNST MET PLASTIC AFVAL UIT SCHELDE 

«Hopelijk is de wereld properder
als wij volwassen zijn» 
Stormkop, een kunstedu-
catief projecthuis aan de
Droogdokken in Antwer-
pen, haalt samen met kin-
deren plastic uit de Schel-
de en maakt er kunst mee.
Met het initiatief wil de or-
ganisatie kinderen prikke-
len en hen uitdagen om de
handen uit de mouwen te
steken. Stormkop is een
bruisende plek waar kin-
deren tussen 6 en 12 jaar
op een avontuurlijke ma-
nier kennismaken met
kunst en wetenschap. De
ideeën van de kinderen
zelf staan daarbij centraal. 
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Wie ben ik? 

«Ik mocht samenwerken met Hanna Schevenels, een 22-
jarige studente uit Luik. Na onze eerste ontmoeting tijdens de
selectiedag had ik meteen door dat Hanna en ik een goede
match zouden vormen. We zijn allebei actief in de cultuursec-
tor en we streven ernaar om het beste in onszelf naar boven te
halen. In de herfstvakantie kwamen we voor het eerst samen
om te brainstormen over interessante onderwerpen. We had-
den veel ideeën en we deden een grondige research naar
potentiële organisaties voor onze reportage. Onze coaches
kozen voor Stormkop. Stiekem was dit ook mijn absolute
favoriet.»


