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MILIEUACTIVIST LABRADOR JOY DOET OVERAL HAAR ‘KUNSTJE’

▲

Labrador Joy met D66-leider
Rob Jetten. FOTO ALEX VAN ECK

◀

Mitchel van Eck ruimt samen
met hond Joy plastic op in Vianen
rond Middelwaard. Op de achtergrond werkt Alex van Eck met
hond Bas. FOTO ANGELIEK DE JONGE

Met honden plastic te lijf
Alex van Eck voert vanuit IJsselstein
wereldwijd actie. Ieder vrij uur steekt hij in
zijn strijd tegen milieuvervuiling door plastic.
Niet alleen zijn kinderen en vrouw helpen
mee, maar vooral ook hond Joy.
Marco Gerling
IJsselstein

n korte tijd is de 7-jarige labrador
dankzij een bijzondere vaardigheid uitgegroeid tot boegbeeld, in
Nederland en ver daarbuiten.
Wie bij de familie Van Eck de huiskamer binnengaat, ziet op het eerste
gezicht niks bijzonders. Een hoekhuis als vele andere, met hond Joy die
kwispelt als het bezoek binnenkomt,
medelabrador Bas (1 jaar), die zo mogelijk nog enthousiaster is en ook
‘mascotte’ Senna die vrolijk meekeft.
Maar in de hoek staat toch een aanwijzing dat hier geen doorsneegezin
woont: een teller houdt bij hoeveel
volgers het Instagramaccount van de
familie al telt.
Joy is op fotomedium Instagram dé
blikvanger van de stichting enjoycleaningup, die het aantal volgers
heeft doen oplopen tot bijna 80.000.
Dat waren er vorig jaar nog 3000.
Maar sinds Joy in Nederland werd
uitgeroepen tot ‘dier van het jaar’ is
het hard gegaan. Niet alleen tv-programma’s zijn bezocht, ook in
Noord-Amerika en Australië is de
vrolijke bruine snuit viral gegaan. Allemaal door die ene bijzondere eigenschap: Joy raapt plastic op in de
natuur.
,,Doe haar jas aan en ze staat ‘aan’’’,
weet eigenaar Alex (46 jaar). Dan is er
geen houden meer aan. Want vanaf
dat moment wil Joy niets liever dan
aan het werk en zo veel mogelijk
plastic flessen verzamelen in haar
bek. Niet alleen rond het huis in IJs-
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selstein, ook in natuurgebied Middelwaard in Vianen en eigenlijk overal
waar Joy komt.
Opruimen gebeurt niet zelden op
uitnodiging. Basisscholen, middelbare scholen, evenementen: overal
zien ze Joy graag komen. En overal
hetzelfde ritueel: Alex vertelt over de
impact van plasticvervuiling op de
wereld en Joy doet overal haar
‘kunstje’. Zo gaat het opruimen veel
verder dan IJsselstein en Vianen.
Zelfs Rob Jetten (landelijk fractievoorzitter D66) en minister-president Mark Rutte hebben al met Joy
kennisgemaakt. ,,Liep ze daar opeens
plastic te rapen rond het Catshuis’’,
noemt Alex trots een van zijn vele
hoogtepunten afgelopen jaar.
In 2015 ging bij hem tijdens een vakantie op Curaçao de knop om. ,,Een
prachtig eiland, maar er ligt extreem
veel afval.’’ In eerste instantie be-

Stel je voor dat alle
hondenbezitters
tijdens hun ronde één
stuk plastic oprapen
–Alex van Eck

dacht hij een opruimactie, waarbij hij
met kleine trucks en lokale mensen
de strijd aan wilde gaan. Maar toen
bleek dat dat op Curaçao te ingewikkeld was en ook in Nederland nog
volop werk te doen is, verlegde hij
zijn werkgebied.

Eigenlijk alles in Alex’ vrije tijd draait
om zijn strijd tegen vervuiling door
plastic. Televisiekijken doet hij niet
meer, iedere minuut wordt gestoken
in meer te weten komen over plastic
en de gevolgen van vervuiling. ,,Mijn
gezin is inmiddels zo ver dat zij ook
de vakantie wel over willen slaan, als
er een moment komt dat daar door
dit werk geen geld meer voor is.’’
Het liefst zou Alex fulltime aan de
slag gaan voor zijn goede doel. Dat
kan nu nog niet, omdat hij nog niet
kan leven van de giften en sponsoring. ,,Maar ik wil later niet hoeven
zeggen dat ik lijdzaam toegezien heb
en niets gedaan heb tegen de plasticvervuiling’’, legt hij zijn drijfveer uit.
Niet zelden wordt hij fel als het om
plasticvervuiling gaat, zeker als contacten met overheden ter sprake komen. Hij ligt ook nogal eens wakker
van zijn strijd. Maar verwacht van
hem geen keiharde confronterende
filmpjes of schokkende foto’s, hoe

▲ Alex van Eck met
minister-president
Mark Rutte. Van Eck:
,,Liep Joy opeens
plastic te rapen rond
het Catshuis.’’
FOTO ALEX VAN ECK

dramatisch de gevolgen van plastic in
de natuur ook zijn. ,,Ik doe alles op
een positieve manier.’’
Wat Alex wil, is zo veel mogelijk
hondenbezitters mobiliseren die hun
honden hetzelfde laten doen als Joy:
plastic rapen. ,,Stel je nou toch eens
voor dat alle twee miljoen hondenbezitters in Nederland iedere keer
tijdens hun ronde met de hond één
stuk plastic oprapen. Dat is mijn
droom. Wie wil er nu niet honderdduizenden dieren een langzame,
pijnlijke dood besparen?’’

Helden
Wereldwijd heeft hij inmiddels driehonderd ‘lokale helden’ gevonden,
die hetzelfde doen als Joy, in twaalf
verschillende landen. Wie op zijn digitale kaart met medestanders kijkt,
ziet in Nederland een steeds dichter
netwerk van plasticruimers. Maar tegelijkertijd is er nog volop ruimte
voor groei.

