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Campagne Sluikstorten
« Ziet u het probleem ? Zij alvast niet »
Met steun van Bianca Debaets en Fadila Laanan
De vzw « Le 3e Œil » stelt nu vrijdag 21/10 een bewustmakingscampagne voor rond personen met
een visuele handicap met als thema het belang van openbare netheid. De campagne draagt de titel
“Sluikstorten: ziet u het probleem? Zij alvast niet” en wil het grote publiek bewust maken van de
gevolgen van sluikstorten op de mobiliteit van slechtzienden en blinden. De campagne loopt in de
Brusselse metrostations en dit met steun van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca
Debaets en Staatssecretaris voor Openbare Netheid Fadila Laanan.

De campagne is uitgewerkt door de vzw « Le 3e Œil » en behelst naast een affichecampagne in de
metrostations ook de organisatie van ateliers voor een divers publiek van alle leeftijden. In de
ateliers maken de deelnemers mee hoe het is om als slechtziende over straat te lopen en ervaren ze
de kwalijke gevolgen van zwerfvuil voor blinden en slechtzienden. De deelnemers aan de ateliers
krijgen eerst een vorming rond het belang van afval sorteren. Daarna gaan ze onder begeleiding
geblinddoekt de straat op en de metrostations in. Ze gebruiken daarbij een witte stok om zich te
kunnen inleven in de situatie.
« Personen met een visuele handicap moeten letterlijk de ruimte krijgen op straat en in de
metrostations. Het is onaanvaardbaar dat achteloos weggegooid afval hen de weg verspert. Dat
willen we nogmaals benadrukken met deze campagne. Ik hoop dat we door de organisatie van de
ateliers vele Brusselaars kunnen doen inzien dat zwerfvuil voor mensen met een visuele handicap een
groot obstakel uitmaakt om zich vlot te kunnen verplaatsen in de stad », vertelt Bianca Debaets,
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.
« Deze campagne van de vzw ‘Le 3e Œil’ houdt ons voor dat het erg vaak de zwaksten in de
samenleving zijn die de dupe zijn van zwerfvuil. We realiseren ons soms niet wat de gevolgen kunnen
zijn van een blikje dat op straat gegooid wordt of een vuilniszak die op de foute dag wordt buiten
gezet. Om daar iets aan te doen heb ik de schoonmaakploegen van de gewestwegen reeds versterkt
met 300 bijkomende personeelsleden. Uiteraard is dat alleen niet voldoende. Mensen moeten hun

gedrag aanpassen. Ik hoop dat we dat met deze campagne bij een zo groot mogelijk publiek kunnen
bereiken », aldus Fadila Laanan, Brussels Staatssecretaris voor Openbare Netheid.
‘Le 3e Œil’ is een vereniging die zich bezighoudt met de bewustmaking bij het grote publiek van de
problemen waar mensen met een visuele handicap mee te kampen hebben. De vereniging werkt ook
aan de integratie van mensen met een visuele handicap in het sociale leven.
Door deze sterk visuele campagne wil de voorzitter van de vzw « Le 3e Œil », mevrouw Rajâa
Jabbour, « een sterk signaal geven om te laten zien dat we het dagelijks lot van personen met een
visuele handicap belangrijk vinden en dat propere straten, pleinen en metrostations bijdragen aan
een veiliger en mobielere situatie voor iedereen ».
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