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RICK SYTSMA
GODFATHER
VAN DE
ZWERFAFVAL
VRIJWILLIGERS

Als je de 46-jarige Rick Sytsma, eigenaar van Sytsma Antiek en Woonaccessoires op Industrieterrein De Hemmen, op de
praatstoel wilt krijgen, moet je hem vragen wat hij vindt van het zwerfafval in Sneek. Geheid dat zijn ogen dan oplichten, hij
gaat er eens even goed voor zitten en begint een gloedvol betoog. Een betoog waarin opvalt dat hij de ‘Zwarte Piet’ niet bij de
gemeente legt, maar bij de inwoners van Sneek zelf. Wij vroegen door.
“Net als bij veel inwoners van Sneek is zwerfafval voor mij ergernis nummer één”: begint
hij. “Maar daar moet je het niet bij laten. Je
kunt drie dingen doen: niets, je kunt gaan
mopperen op de gemeentelijke reinigingsdienst, of je kunt je ergernis omzetten in
positieve energie en letterlijk en figuurlijk je
eigen paadje schoonhouden. Ik vind het erg
gemakkelijk om je er van af te maken door de
schuld bij de gemeente te leggen. Dat vind ik
een principieel verkeerde gedachtegang.”
“Als je zoon opgroeit tot een ‘rotschoffie’, dan
kun je de school daar toch niet de schuld van
geven. Je kind is grotendeels het eindproduct

van de opvoeding door zijn ouders. Zo is
het ook ons eigen ’pakkie aan’ - en dat geldt
zowel voor de ondernemers als de inwoners
van Sneek – om het zwerfafval in je eigen
buurt tijdens het uitlaten van de hond of
een wandelingetje, en voor de retailers in de
winkelstraten voor de opening van je winkel,
even op te pakken en in een container te
gooien. Voordeel: vele handen maken licht
werk en het is zo’n kleine moeite. Bovendien
is aangetoond dat een schone buurt tot minder criminaliteit leidt en een opgeruimde
winkelstraat is een visitekaartje voor de stad.”
Zo, de toon is gezet.

SVZO
Het adagium van Rick Sytsma is:
‘Verbeter de wereld en begin bij
je zelf’. Hoe heeft hij dat vorm
gegeven? “Ik heb mijn ergernis
omgezet in daden, mijn pake zei
vroeger al ‘It is mei sizzen net te
dwaan’, en ben lid geworden van
de Stichting Vrijwillige Zwerfafval
Opruimers. Dat is een organisatie,
opgericht door Botterbouwer Willem Vos, die inmiddels landelijk
3200 vrijwilligers telt. Ik ben coördinator geworden van de afdeling
Sneek en we hebben inmiddels 28
vrijwilligers die actief meewerken
aan een schoner Sneek. En daar
kunnen dus nog wel een paar bij.”
“Ik woon in de Kanaalstraat
en maak elke avond even een
wandeling langs de Kanaalstraat,
Malta, Van Giffenstraat (langs de
RSG), Almastraat, langs Theater
Sneek weer richting huis, grijper
en afvalzak mee en pak de veelal
achteloos weggegooide plastic zakken, servetjes, papieren

zakdoekjes etc op. Je wilt niet weten wat je
tegenkomt tijdens zo’n wandeling. Vooral bij
de NS-parkeerterrein aan de Kanaalstraat is
het vaak ‘Wild West’. Daar vond ik net voor
de Sneekweek een bijna volledige set kleding,
t-shirt, broekje, tanga-slip, bh; dan vraag ik
me wel af hoe dat meisje ’s avonds thuis is
gekomen.”
“Daarnaast geef ik via de gemeente-app op
mijn smartphone meldingen door. Er zijn
van die ‘grappenmakers’ die bijvoorbeeld
putdeksels uit de putten trekken en ze in de
bosjes gooien. Levensgevaarlijk. Het is daarbij
opvallend dat de gemeente erg goed op die
meldingen via de app, Twitter en Facebook
reageert. Het is dan ook geen kwestie van
niet willen, maar domweg niet weten. Als wij
het ze niet vertellen, dan weten ze het ook
niet. Dus ook hier geldt: geen woorden maar
daden.

SCHOOLJEUGD
“Ook voer ik gesprekken met bedrijven, met
de gemeente en de scholen. ‘Het loopje’ van
en naar school gaat voor veel scholieren van
de RSG via de Van Giffenstraat en Kanaalstraat. Doordat er langs die route weinig
tot geen afvalbakken stonden, gooide de
jeugd de rotzooi op straat. Dat was elke dag
weer een bende. Ik ben twee jaar in gesprek
geweest met de RSG en de gemeente om
ten aanzien van dit onderwerp een luisterend oor te vinden. Het kwartje is na twee
jaar gevallen en nu zijn er langs die route 22
afvalbakken geplaatst en is er een aanspreekpunt binnen de school. Het is elke keer maar
een druppel op een gloeiende plaat, maar alle
beetjes helpen.”

SOCIALE INSLAG
Je hebt overduidelijk een erg sociale inslag.
Waar komt dat vandaan? “Ik weet het niet. Ik

denk niet eens zo zeer dat het te maken heeft
met een sociale inslag, maar veel meer met
het nemen van je eigen verantwoordelijkheden. En er niet alleen maar over praten, maar
actie ondernemen. Dat hebben mijn broer
Chris en ik zeker van huis uit meegekregen
en dat probeer ik mijn dochter Lara van 9
en zoon Sam van 5 jaar ook mee te geven.
Je bent onderdeel van een gemeenschap,
dat kan een vereniging, een schoolklas, een
buurt of welke andere groep mensen dan ook
zijn. Daar ‘haal’ je iets. Dat kan bijvoorbeeld
onderwijs, conditie, plezier, of prettig wonen
zijn. Dan moet je daar als 'lid van', in welke
vorm dan ook, iets voor terug doen.”
“Ik heb dat altijd in een vorm gedaan die bij
mijn gevoel paste, waarbij ik iets kon doen
voor mensen die het niet zo goed hebben als
wij. Ik ben bestuurslid geweest bij de voedselbank, 2 jaar betrokken bij de ‘Stichting Graag
gedaan’, coördinator Sneek voor de landelijke
MS-collecteweek, die van 21 t/m 26 november
plaatsvindt, en coördinator voor de Zwerfafval Vrijwilligers. Misschien dat het toch wel
een soort genetische vererving is want mijn
oom Jan Bootsma is ook altijd en overal als
vrijwilliger te vinden als er iets te doen is. Op
een no-nonsense manier en met beide benen
op de grond.”
Staat u sympathiek tegenover het initiatief
van de SVZO om zelf de handen uit de mouwen te steken om een bijdrage te leveren aan
het schoon houden van uw buurt, dan kunt
u zich aanmelden via de site: www.svzo.nl
of via info@sytsma.nl. Het lidmaatschap is
gratis en elk nieuw lid krijgt een afvalgrijper.
“Mag ik ook nog even vermelden dat er voor
de MS-collecteweek in november nog vrijwilligers nodig zijn. Opgave via het bovenstaande mailadres.” Waarvan akte!!

