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Singrid is haar hele leven al bezig met een 
schonere wereld. In haar vrije tijd loopt ze rond 
met een grijper op zoek naar zwerfafval. Tijdens 
het rapen ontdekte ze een nieuw soort afval, het 
mondkapje. “Als basisschoolleerkracht vind ik 
het belangrijk om kinderen bewust te maken van 
het feit dat afval niet op straat hoort.” In oktober 
vorig jaar bedacht zij de campagne Monkabox: 
het opruimen van mondkapjes op straat.

“Het is niet zo dat mensen bewust vervuilen. Het mondkapje ligt in de auto op schoot en valt  
op de grond bij het uitstappen, of je haalt al fietsend iets uit je zak waarbij het mondkapje op 
straat valt.  We zien vooral de wegwerpmondkapjes liggen. Op de wasbare zijn mensen zuinig, 
daar gaan ze naar op zoek als ze die verliezen. Ook waaien de mondkapjes uit prullenbakken  
en als we er niet op tijd bij zijn, komen ze via de straat in het riool terecht.” 

WAT HOUDT MONKABOX PRECIES IN?
“Het is een opruimactie waarbij kinderen op een veilige manier mondkapjes van straat rapen  
met handschoenen en grijpers. Die leveren ze in bij de Monkabox-verzamelpunten. Ze krijgen 
een strippenkaart met twintig strippen, bij ieder ingeleverd mondkapje ontvangen ze één stempel. 
Bij tien stempels krijgen ze een cadeautje. Afhankelijk van het aantal ingeleverde mondkapjes 
kunnen ze sparen voor een zakje bloemzaadjes, een duurzaam mondkapje, een voetbal, T-shirt  

‘ Kinderen vinden duurzaamheid 
heel belangrijk’

Singrid van Waarde,

initiatiefnemer Monkabox

‘We streven naar een schoon Haarlem’

s
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Ik ben dan wel anderhalf keer zolang 
onderweg, maar dat hoort erbij. Ik krijg 
veel commentaar als ik op pad ben:  
‘Wat goed van je!’ zeggen ze dan, 
maar dit kan iedereen. Voor mij is het 
vanzelfsprekend om te rapen, ik hoef  
er niet meer bij na te denken.
Naast leerkracht ben ik ook interieur-  
en productontwerper. Ik werk met 
natuurlijke materialen en weet waar ze 
vandaan komen. Plastic gebruik ik bijna 
niet. Nu is ‘circulaire economie’ een 
modewoord, maar ik was daar altijd al  
mee bezig. Als ik hout of stof van één  
van mijn ontwerpen overhoud, gooi ik  
dat nooit weg. Bij DailyKids knutselen  
we met de restjes.”

WAT WIL JE HAARLEMMERS 
BIJBRENGEN?
“Ik ben soms misschien wat obsessief  
bezig met rapen, maar als iedereen  
per dag vijf stukken zwerfafval zou  
ruimen, komen we al een heel eind.  
Vijf stuks, dan heb je zo een schone stad!  
In Haarlem zijn zoveel mooie initiatieven 
met hetzelfde doel. Laten we ons als één 
stem richten op de gemeente. Ieder doet 
het op zijn eigen manier, maar we willen 
allemaal hetzelfde: Haarlem schoon.  
Dat kunnen we ook samen doen, zeker 
als je fundamenteel iets wilt veranderen. 
Samen staan we sterk.” ✶

of een kaartje voor de Filmschuur Haarlem. Op basisscholen kunnen ze per groep  
sparen voor een leuk uitje met de hele klas.
Bij het bedenken van een logo voor mijn campagne, dacht ik meteen aan een aapje. 
Monkey en mondkapje werd samen Monka Box. Als straks de mondkapjes hopelijk uit  
het straatbeeld verdwenen zijn, gaan we gewoon door met rapen. Dan krijgen ze voor 
tien sigarettenpeuken één stempel.” 

HOE REAGEREN KINDEREN OP DE OPRUIMACTIES? 
“Ze zijn enorm enthousiast. Dat er een beloning aan vast zit zorgt uiteraard voor een 
extra stimulans, maar vooral de wat oudere kinderen uit het basisonderwijs zijn erg  
bezig met de vervuiling van de aarde. In 2018 heb ik op school de jaarlijkse Willie  
Wortel Award bedacht. Kinderen bedenken in groepjes een innovatief idee. Bijna 
allemaal komen ze met een oplossing tegen vervuiling. Ze zijn zich meer bewust van 
de problematiek dan sommige volwassenen. En daar gaat het mij om dat kinderen zich 
realiseren hoe we omgaan met afval.  We koppelen er op school ook een project aan  
vast. In de klas spreken we over wat vervuiling betekent voor het milieu en over het 
belang van duurzaamheid. Ze willen echt graag bijdragen aan een schone wereld.” 

MAKEN ZE ZICH ZORGEN OM HET MILIEU?
“Kinderen maken zich zeker zorgen en snappen werkelijk niet waarom mensen afval op 
straat gooien. ‘Dat is toch stom?’ zeggen ze tegen mij. Kinderen spreken hun ouders er  
ook op aan.  Als leerkracht kun je ze op deze leeftijd nog sturen en vormen, ze staan open. 
Ze kijken op tegen de juf of meester en nemen aan wat die zeggen. Hopelijk nemen ze 
deze zorg om het milieu mee als ze ouder worden.Toen ik begon met de Monkabox 
hadden veel volwassenen er geen vertrouwen in. ‘Je leerlingen halen gewoon een doos 
met mondkapjes bij Kruidvat en leveren die in’, beweerden ze. De meeste kinderen 
bedenken dat niet eens, die zijn te eerlijk. Ze hebben nog weinig referentiemateriaal,  
veel dingen doen ze voor de eerste keer, dat werkt in hun voordeel.”

WAAROM IS DUURZAAMHEID ZO BELANGRIJK VOOR JOU?
“De natuur is mijn passie. Ook ik begrijp niet waarom mensen zo slecht met de aarde 
omgaan. Waarom zien ze niet hoe we alles vervuilen en dat we producten beter kunnen 
hergebruiken? Mijn auto gebruik ik sporadisch en zonder prikstok ga ik niet wandelen. 

‘Hopelijk nemen kinderen de zorg om het 
milieu mee als ze ouder worden’


