Eerste vergadering op de Eneco Clean Beach cup: check!
Op zondag 25 maart was het zover: de eerste vergadering van onze kinderraad. We
spraken af in de brasserie op de pier van Blankenberge om onze hoofden bij elkaar te
steken. Alle negen leden waren aanwezig. Stuk voor stuk hadden ze heel veel zin om
ertegenaan te gaan. Dit was ook het moment om kennis te maken met Joke. Zij zal ons
helpen met de vele brainstormsessies en om onze ideeën te presenteren aan het Enecodirectieteam.
Eerst op de agenda: brainstormen over hoe we het strand ook netjes kunnen
houden
Dit was meteen de belangrijkste opdracht van de dag. We vroegen aan onze raad of zij
innovatieve en creatieve ideeën hadden zodat we het strand niet meer zouden moeten
opruimen. We werden omver geblazen door de toevloed van coole ideeën!
Zo leerden we:




dat er gewoon veel te weinig vuilbakken staan op het strand
dat de strandbezoekers dringend bewust gemaakt moeten worden over de
problematiek
dat we moeten nadenken over slimme technologieën om ons te helpen om het
strand op te ruimen.

Deze vele ideeën nemen we bij Eneco onder de loep, zodat we kunnen bepalen welke
initiatieven haalbaar zijn om te realiseren. Hierna mag de kinderraad hun project op
poten zetten.
Tijd voor interviews!
Het is voor onze kinderraad ook belangrijk om vinger aan de pols te houden. Daarom
stuurden we hen op pad met onze cameraman. Samen onderzochten ze:




wat duurzaamheid betekent voor de bezoekers
waarom zij op de Eneco Clean Beach Cup aanwezig zijn
wat zij eigenlijk thuis zelf al doen om voor een betere leefomgeving te zorgen.

Uitreiking NXTGEN-award
Voor we naar huis gingen was het tijd om de NXTGEN-award uit te reiken. Deze prijs gaat
naar de kustgemeente die het leukste initiatief aanbrengt om de afvalproblematiek om
het strand aan te kaarten. Onze kinderraad koos als winnaar ‘Zeebrugge’ met hun
walvisstandbeeld gemaakt van gerecycleerd plastic. Onze raad vond dat dit helemaal
aansluit bij het probleem dat heel veel mensen zich niet bewust zijn.
Nog een interview op Stubru
Voor we terug op de bus naar huis sprongen, mocht onze kinderraad nog even op StuBru
vertellen wat zij doen, waarom ze dit doen en waarom zij de award aan Zeebrugge
uitreikten. Dat dat goed klonk! Nog een groepsfoto en toen was het tijd om naar huis te
gaan. Wij kijken al uit naar de volgende bijeenkomst!

