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Schoonmaakmiddag geslaagd: 
 

De schoonmaakmiddag van 8 april ligt alweer een tijdje achter de rug, en dus is het de hoogste tijd voor 

een terugblik. Het extreem natte weer dreigde roet  

in de schoonmaakplannen van het Babuti bestuur 

te gooien. Maar de bestuursleden van BaBuTi laten 

zich niet zomaar door wat tegen wind uit het veld 

blazen, met vereende krachten werd de partytent  

bij het grasveld aan de Bastertkamp opgesteld en 

verankert aan de straat omdat de tent anders weg  

zou waaien. Tegen alle verwachtingen in melden de 

eerste buurtbewoners zich al tijdens het opbouwen 

van de tent en zij staken ook meteen hun helpende 

handen uit de mouwen en hielpen bij het opbouwen 

van de tent. 
 

              

Met behulp van warme koffie en hete thee werd 

de inwendige mens weer opgewarmd en klaar 

gestoomd om de wind en regen te trotseren. 

Gewapend met prikkers, knijpers, vuilniszakken 

en bezems trok de groep vervolgens ten strijde 

om in de wijk om al het zwerfvuil te verwijderen.  

En deze strijdlustige buurtbewoners waren niet 

van plan om te capituleren en zij overwonnen 

regen en wind. Geen vuiltje ontsnapte aan de 

aandacht: Colablikjes, glasscherven, 

snoeppapiertjes en zelfs gedumpte bakstenen 

werden uit de struiken en van de straat gehaald 

 

Uit eindelijk hadden we een 25 tal vuilniszakken en een behoorlijke berg puin als buit veroverd, 

genoeg om een grote aanhangwagen mee te vullen. Wij willen iedereen die geholpen heeft om van 

deze dag een succes te maken dan ook hartelijk danken: Gemeente Zwolle en wijkmanagers Hanneke 

Valkema en Wim Mensink, SWZ / Harry Boeve en de Rova maar vooral onze buurtgenoten willen 

wij hartelijk danken voor hun inzet. 
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