ACHTER DE SCHERMEN

#VUILNISHELDEN

HANS, OPERATOR

“Zonder vuilnishelden
ontstaan er vuilnisbelten, zowel bij
de mensen thuis als in de natuur.
Hieruit kunnen we besluiten dat de
huisvuilophaling essentieel is voor
onze maatschappij.
Want het huisvuil bevat niet alleen
plastic en allerlei verpakkingsafval
dat niet kan gerecycleerd worden,
maar ook etensresten die kunnen
rotten. Dat levert niet alleen
geurhinder op, maar is ook een
broeihaard
van
bacteriën,
die
ongedierte aantrekt! Stel je nu eens
voor dat er in een stad zoals
Antwerpen een hele periode geen
afvalophaling zou zijn? Daarom ben
ik blij dat ik kan werken, net zoals
de collega’s van de ophalingsdienst.
Zij zien het geringe verkeer op dit
moment ook wel als een voordeel.
Iedereen volgt netjes de regels
omtrent afstand en is er op de
werkvloer
voldoende
ontsmettingsmateriaal
ter
beschikking dat correct gebruikt
wordt.

Ik kan me voorstellen dat het voor
de collega’s van de administratie
ook een hele aanpassing is om thuis
te werken, maar aanpassingen zijn
altijd moeilijk in het begin. Waar
een wil is, is een weg! Hopelijk kan
de overheid na de crisis meer
inzetten op thuiswerk en zal het file
probleem wat beter zijn. Tenslotte
moet ik wel toegeven dat ik mijn
sociaal leven en mijn familie wel
mis maar dat ook dit zichzelf wel
oplost dankzij nieuwe sociale media
toepassingen.”

GEERT, MAGAZIJNIER

““In deze crisis is nog maar eens
duidelijk geworden hoe essentieel
onze sector is voor de maatschappij.
Zeker voor mensen die leven op een
kleine ruimte hebben het nu niet
makkelijk. Stel je voor dat zij hun
afval niet zouden kunnen buiten
zetten!
Op de werkvloer merk ik dat
iedereen voorzichtiger is, meer
afstand
bewaart
en
dat
er
voornamelijk over corona gesproken
wordt. Toch blijft iedereen wel met
goede moed aan het werk! Gelukkig
houden ook alle leveranciers en
koerierdiensten rekening met de
social distance.
Zelf probeer ik dagelijks een
wandeling te maken met mijn gezin
en de kinderen wat te entertainen
door samen gezelschapsspelletjes te
spelen. Ook ga ik joggen en fiets ik
naar het werk om voldoende actief
en fit te blijven. Tenslotte
wil ik nog even meegeven dat ik
hoop dat iedereen goed voor elkaar
zorgt en dat men de minder
bedeelden in de maatschappij niet
uit het oog verliest.”

