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27.200.000 dopjes = 1 blindengeleidehond
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Half Vlaanderen heeft een nieuwe bezigheid: schroefdopjes van petflessen inzamelen. Elke school, iedere sportvereniging en elke culturele vzw lijkt tegenwoordig zijn eigen inzamelpunt te hebben. Goede doelen doen er hun voordeel mee want recyclagebedrijven betalen ongeveer 1 euro voor 5 kilo dopjes. Met de opbrengsten worden blindengeleidehonden, rolstoelen of 'dolfijnfietsen' voor gehandicapte kinderen gefinancierd.

DIETERT BERNAERS

De populaire praktijk komt overgewaaid uit Frankrijk. Daar loopt al sinds 2005 de landelijke actie 'Les Bouchons d'Amour' (letterlijk: 'liefdesdopjes'). "Eén van onze vrijwilligers had van die actie gehoord en stelde voor om hetzelfde te doen in Vlaanderen", zegt Heidi Ketelslegers van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG). "We zijn er heel kleinschalig mee begonnen, maar vorig jaar haalden we al 200 ton dopjes op. We hebben, verspreid over heel Vlaanderen, zo'n 300 inzamelpunten. Je kunt gerust stellen dat op dit moment tienduizenden Vlamingen de dopjes van hun petflessen draaien alvorens ze de lege flessen in de blauwe PMD-zak steken."

Het BCG tekent met de website www.dopjesactie.be voor de grootste en meest gestructureerde actie in Vlaanderen. Maar her en der lopen ook de meest uiteenlopende lokale initiatieven. "Een constante is dat de opbrengsten naar een goed doel gaan", zegt Ketelslegers. "Wij financieren er voornamelijk de aankoop en training van blindengeleidehonden mee, maar er zijn ook acties die als doel hebben een rolstoel te kopen."

De plaatselijke initiatieven zijn meestal ten voordele van één welbepaalde persoon met een handicap, maar zo werkt de grote actie van het BCG niet. "Wij zeggen uitdrukkelijk dat we er onze algemene werking mee financieren", aldus Ketelslegers. "Het geld dient niet alleen om honden te kopen, maar ook om onze andere werkingskosten te betalen."

Veel werk

Een blik op de cijfers maakt duidelijk hoe belangrijk de inzamelactie is voor een vzw als BCG. Vorig jaar brachten de vrijwilligers van de vereniging in totaal 194.420 kilo dopjes (ongeveer 77,5 miljoen stuks) naar verschillende recyclagebedrijven. Als je weet dat de aankoopprijs (om en bij de 15.000 euro) van een volledig getrainde blindengeleidehond overeenkomt met 68.000 kilo dopjes, heeft BCG vorig jaar dus 3 honden kunnen afleveren.

"Op een jaartotaal van 7 honden die we vorig jaar hebben afgeleverd, wil dat toch al wat zeggen", aldus Ketelslegers. "Maar we steken er uiteraard ook veel werk in. We moeten de dopjes ophalen en vervoeren. Maar het meeste werk zit 'm in het sorteren. Er zitten dikwijls nog dingen tussen die er niet in thuishoren. Vuiligheid, maar ook heel waardevolle spullen. Als dit artikel wordt gelezen door een koppel dat luistert naar de namen Marc en Marina: bedankt voor de dopjes, maar die trouwring mogen jullie komen terughalen." (lacht)

Aantal blijft stijgen

4 2.000 dopjes = 5 kilo = 1 euro (gemiddelde prijs betaald door recyclagebedrijven)

4 Opgehaald per jaar

2005: 2.127.800 stuks

2006: 20.574.000 stuks

2007: 58.849.200 stuks

2008: 77.768.000 stuks

2009: 71.387.200 stuks (tot 30/09/09)

(bron: www.dopjesactie.be)

Vlamingen verzamelen massaal

schroefdopjes voor goede doelen
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