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Vult u mee de allerlaatste papiercontainer?
U hebt hem naar alle waarschijnlijkheid al dikwijls zien
staan: de felblauwe container voor de verzameling van
papier en karton aan de parking van GO! basisschool De
Blokkendoos.
Meer dan tien jaar is het ondertussen ons doel de
leerlingen van de school milieubewust om te leren gaan
met allerlei soorten afval en hen gepast te leren
recycleren, ook door als volwassenen zelf het goede
voorbeeld te geven.

De opbrengsten werden de afgelopen jaren o.a. gebruikt als bijdrage voor enkele grote
investeringen: de vernieuwing van alle SMARTboards in de lagere school.

Tijden veranderen en ook VROBA evolueert mee
Na 2016 daalde het totale gewicht per container stelselmatig door het aanbieden van meer karton
en minder papier. De digitale revolutie zorgt ervoor dat er minder nood is aan gerecycleerd papier.
Reclame en nieuwsberichten worden meer en meer digitaal aangeboden, stickers sieren de
brievenbussen voor “geen ongeadresseerde reclame”.
De marktprijs is het laatste jaar gezakt naar slechts een kwart van de marktprijs ruim twee jaar
geleden. De prijzen blijven ook nu nog zienderogen dalen.
De sterke daling in de financiële opbrengsten, versterkt door het moeilijk vinden van extra
helpende handen en de grote hoeveelheden sluikstort die we wekelijks uitsorteren, maakt het
voor ons noodzakelijk om na deze lange periode de papiercontainer definitief te sluiten.
De 258e zal dus de laatste zijn en wordt gevuld tot - ten laatste - donderdag 28 februari 2019.

Enkele cijfers op een rijtje:

127 maanden =

710 ton

10 jaar 7 maanden

papier en karton
258

papiercontainers

2,5 à 3 ton
per container

4300 werkuren

Vanuit VROBA vzw en de basisschool willen wij alle sympathisanten en de vele buren hartelijk
bedanken voor de jarenlange aanlevering van oud papier en karton.
Ook onze welgemeende dank aan de firma AOPC uit Hoboken voor alle logistieke steun en
constructieve samenwerking gedurende deze ganse periode.

Vanwege het bestuur van VROBA vzw

