
Gooi afval netjes 
weg of.. 
Hergebruik het! 

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout 
werken samen met tal van inwoners 
en instanties. Deze week een 
portret van Tomas Brilleman, jonge 
ondernemer in de Oosterhoutse 

wijk Oosterheide.

Tomas Brilleman

Doorlopend vacatures bij Componistenbuurt SCHOON!
Een collega-ZAPper onderhoudt de Facebookpagina ‘ZAPclub Componistenbuurt Oosterhout‘ en kondigt Tomas’ acties aan. 
Neem ook een kijkje op https://www.nederlandschoon.nl/ voor inspiratie, acties en materialen. De gemeente Oosterhout doet 
al veel tegen zwerfafval, maar ondersteunt en stimuleert graag nieuwe initiatieven. Neem via 
telefoonnummer 14 0162 contact op met de buurtcoördinatoren. 
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Het mag wel een beetje schoner in zijn buurt, vindt de achtjarige 

Tomas Brilleman. Hij woont in de Oosterhoutse wijk Oosterheide en 

gaat er ook naar school. Langs de weg naar school en in de speeltuin 

vlakbij zijn huis bijvoorbeeld, daar ziet hij regelmatig zwerfafval 

liggen. En als je dat eenmaal ziet, blijft het je opvallen. Op een 

gegeven moment is de maat vol en krijgt Tomas een idee.

“Mam, ik wil mijn eigen bedrijf beginnen”, zegt hij op een dag tegen 

zijn moeder Linda. Zij is het roerend met hem eens over het onnodige 

zwerfafval en adviseert Tomas zijn plannen met anderen te delen om 

inspiratie op te doen en concrete stappen te gaan maken. Op zijn 

school de Menorah overlegt Tomas met meneer Ad, de conciërge. 

Meneer Ad wil hem graag helpen en vertelt hem over de landelijke 

stichting NederlandSchoon. Thuis kruipt Tomas met moeder Linda 

achter de computer en samen bestellen ze een actiepakket. Al snel 

wordt het pakket met 10 veiligheidshesjes, 10 paar handschoenen, 

A3 raamposters en een rol afvalzakken bezorgd. Via de gemeente 

regelt Tomas een aantal afvalzakhouders en afvalgrijpers. Bij een 

eigen bedrijf hoort ook een naam, en Tomas noemt zijn bedrijf 

Componistenbuurt SCHOON! 

Op school en in de wijk enthousiasmeert Tomas een groepje van 5 

kinderen en samen houden ze op een ochtend een opruimactie in de 

buurt. Met z’n zessen ruimen ze in anderhalf uur wel 6 uitpuilende 

zakken zwerfafval op. Alle kinderen die helpen krijgen na afloop een 

persoonlijk diploma van NederlandSchoon. Tomas laat trots die van 

hem zien. Een ondernemer in de dop. Tomas heeft ook nog wat tips 

voor de mensen die zwerfafval weggooien: ”Gooi afval netjes weg, 

of... Hergebruik het!”


