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Carwash Schröder steunt Stop Afvalwater Twente 
Ondernemers haken aan bij actie 
 
Steeds meer ondernemers haken aan bij de actie Stop Afvalwater Twente. De actiegroep 
wil 20.000 handtekeningen verzamelen om aan te tonen dat de inwoners van Twente 
tegen het dumpen van afvalwater zijn. Ook Carwash Schröder steunt het initiatief en trapt 
aanstaande zaterdag de actie ‘Samen voor een schone bodem’ af met medewerking van 
jeugdprins Thomas Tijink en adjudant Wouter Eppink van Jeugdcarnavalsvereniging de 
Schaop’nköpkes uit Tubbergen. 
 
Samen voor een schone bodem 
 “Wij zijn nu al handtekeningen aan het verzamelen voor de actie.” zegt eigenaar Hennie 
Schröder. Zaterdag 30 januari om 10.00 uur vindt echter de officiële kick-off van de actie 
‘Samen voor een schone bodem’ plaats. Jeugdprins Thomas I en adjudant Wouter trappen 
de actie af door de eerste auto’s af te spuiten. “Wij zetten ons met ons hele team in om 
bodemverontreiniging tegen te gaan. Neem je als klant pakket 1 af, dat is het pakket 
inclusief bodemwassing van de auto, dan doneren wij € 2,50 aan de stichting Stop 
Afvalwater Twente. Wij willen een actieve bijdrage leveren en als we dat kunnen doen door 
de petitie onder de aandacht van onze klanten te brengen en geld in het actiepotje te 
stoppen, dan zijn wij tevreden. Dus wil je een schone zoutvrije bodem, zowel van je auto als 
onder je voeten, kom zaterdag aanstaande dan langs bij Carwash Schröder!” aldus Hennie 
Schröder.  
 
Inwoners en ondernemers hand in hand 
De stichting Stop Afvalwater Twente is enthousiast over de actie van de autowasserij. 
“Wij merken dat steeds meer ondernemers aanhaken en dat is belangrijk. Wij moeten er 
samen voor zorgen, zowel inwoners als ondernemers uit Twente, dat het injecteren van 
afvalwater stopt. Samen staan we sterk. Als er mensen zijn die ons ook willen helpen, dan 
graag! Aanmelden kan op aanmelden@stopafvalwatertwente.nl of zoek ons op op facebook 
of twitter @StopTwente.”  
 
 
Noot van de redactie: 
Zaterdag 30 januari om 10.00 uur zijn jeugdprins Thomas Tijink en adjudant Wouter Eppink 
uit Tubbergen aanwezig om de actie af te trappen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. 
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