Wil je je graag inzetten voor de werkgroep, of ben je
geïnteresseerd in een van de Yayasans die we steunen,
neem dan contact op met Werkgroep’72 via
info@werkgroep72.org. We kunnen je kennis, kunde en
netwerk goed gebruiken!

XSProject

Voor meer informatie zie:
www.werkgroep72.org

zicht op beter
vanaf de vuilnisbelt
door Mathilde Oosterhuis

fotografie Hilde van Heerwaarde

Het is woensdagmorgen en we komen aan bij de vuilnisbelt bij Cirendeu, waar ongeveer
100 families leven op het vuil. Er liggen tapijten en kleden op het afval waar de mensen hun
‘woningen’ hebben. Kleine donkere huisjes, zonder ramen. Overal liggen stapels plastic flessen,
dozen, glazen flessen en plastic rommel. Grote bergen restafval liggen te smeulen en te roken
in de zon. Dit is de omgeving waarin ouders en kinderen dag in dag uit leven. De lucht die
ze dagelijks inademen is zwaar vervuild; ze hebben vaak al op jonge leeftijd te maken met
ernstige gezondheidsproblemen.
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We zien mannen en vrouwen vuil sorteren. Een vrouw van
rond de dertig haalt etiketten van plastic flessen af. Flessen
zonder etiketten leveren meer op, tussen de 2500 en 3000
roepia per kilo. Voor blikjes krijgen ze 9000 roepia per kilo.
Kartonnen dozen doen ongeveer 1500 roepia per kilo. De
vuilnisbelt is opgedeeld in verschillende lapak – stukken land.
Elke lapak heeft een baas, waarvoor ongeveer 6-12 families
werken. Allemaal ‘trash pickers’. De mannen vertrekken in
de ochtend om vuilnis op te halen. De vrouwen zijn thuis met
de kinderen en sorteren het vuil.
Ongeveer 12 jaar geleden trekt een Amerikaanse
kunstenares zich de afvalproblematiek en de leef- en
arbeidsomstandigheden van deze mensen aan. Ze vraagt
welke soorten afval niet doorverkocht kunnen worden en
bedenkt hoe deze categorie ‘onbruikbaar’ afval, waaronder
grote hoeveelheden plastic verpakkingen, verwerkt kan
worden tot mooie producten. Het idee van XSProject is
geboren. Ze betaalt de ‘trash pickers’ een eerlijke prijs
voor de voorheen waardeloze plastic verpakkingen en
laat hiervan (koel-)tassen, shoppers, etuis, etc. maken.

De plastic verpakkingen van de Bango Kecap, Molto
wasmiddel en Sunlight afwasmiddel worden eerst gewassen,
gedroogd en op kleur gesorteerd. Vervolgens worden ze in
elkaar genaaid tot mooie tassen, klapkratjes en toilettassen.
Naast de plastics worden ook andere ‘waardeloze’
afvalmaterialen zoals autobekleding en reclame banners
verwerkt tot producten. De opbrengst van de verkoop van
deze producten wordt gebruikt om de kinderen van de
‘trash pickers’ naar school te laten gaan, gezondheidszorg
aan te bieden en geboorteregistraties aan te vragen. Hun
ouders hebben hiervoor de financiële middelen niet en
daarmee lijkt hun toekomst als ‘trash picker’ vast te liggen.
XSProject biedt de kinderen perspectief en kansen om uit
de vicieuze cirkel van het leven als ‘trash picker’ te breken.
Onder de gepassioneerde leiding van Ibu Retno Hapsari
is XSProject inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die
al meer dan 100 kinderen en hun families heeft kunnen
ondersteunen.
Werkgroep ’72 wil graag extra investeren in
projecten op het gebied van educatie in Jakarta.
Vanwege het goed opgezette educatie- en
gezondheidsondersteuningsprogramma van XSProject voor
zeer arme inwoners van de Cirendeu gemeenschap, is in
2018 besloten om samen te werken met deze organisatie. Elk
kind dat start in het programma XS Education krijgt tenminste
12 jaar onderwijs en er zijn inmiddels zelfs al enkele kinderen
die ondersteund worden bij hun universitaire opleiding.
De kinderen gaan vanaf vijf jaar naar een pre-school die
XSProject heeft gebouwd bij Cirendeu. Daar is elke dag een
geschoolde lerares aanwezig die de kinderen helpt bij het
leren lezen en rekenen. Vanaf zes jaar gaan de kinderen
naar een lokale school.
XSProject bekostigt voor het schooljaar 2018/2019
het onderwijs van 89 kinderen van pre-school tot aan
de universiteit. Het gaat onder meer om kosten van
schooluniform en boeken. Naast onderwijs zorgt XSProject
ook voor een jaarlijkse medische check-up van de kinderen,
inclusief een ogentest en een bril als dat nodig is, een
gehoortest, een tandartsbehandeling en vaccinaties. De
kosten voor XSEducation kunnen niet alleen betaald worden
vanuit de opbrengst van de verkoop van producten.
Daarom werkt XSProject ook met sponsors, waaronder
Werkgroep’72. Werkgroep’72 richt zich met name op de
middelbare-schooltrajecten en vakopleidingen en heeft in
2018 achttien beurzen gesponsord voor kinderen in grade
negen tot en met twaalf. Door deze integrale aanpak
krijgen de veelal zeer arme gezinnen in Cirendeu een betere
levensstandaard en wordt het toekomstperspectief van hun
kinderen aanzienlijk vergroot.

Meer weten? Waar kopen?
De website van XSProject
(xsproject-id.org) is erg informatief en
toont de prachtige producten en de
waardevolle bijdrage van XSProject
aan het verbeteren van de Cirendeu
gemeenschap. Je kunt de artikelen
bekijken en kopen bij het werkatelier en
winkeltje van XSProject, gelegen aan
Jl. Kaimun Jaya No.28, Cilandak Barat,
Jakarta 12430. Werkgroep ‘72 ontwikkelt
in samenwerking met XSProject
momenteel ook unieke producten die
binnenkort al te verkrijgen zijn!

Daar
boven
op die berg
door Hilde van Heerwaarde

Bewoners van de
vuilnisbelt bij Cirendeu
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