99-årig kæmper for rene gader i Gislinge – nu følger
lokalbefolkningen trop
Hver dag i de sidste ni år har 99-årige Jenny Bonde samlet
skrald i Gislinge – helt frivilligt. Det smitter af på de andre
beboere i byen.

To gange om dagen trodser 99-årige Jenny Bonde vind og vejr, når hun går ture rundt i
Gislinge og samler affald op fra gaderne. Og det har ændret indbyggernes holdning til at
gøre rent efter dem selv.
Marianne Hansen, som har boet i Gislinge i tyve år, siger:
”Jenny gør et fantastisk arbejde, der virkelig smitter af på de andre beboere. Hun er uden
tvivl årsagen til, at vores by er blevet et renere sted at være. Vi lærer alle sammen af hende.”

Jenny Bonde var 90 år gammel, da hun begyndte at samle skrald. I begyndelsen bekymrede
hun sig om, hvordan folk ville reagere. Og det var da heller ikke alle, som var venligt stemte.

”I starten gloede folk og rystede på hovedet af mig,” fortæller hun.
Men Jenny Bonde besluttede sig for, at hun var blevet for gammel til at tage sig af sådan
noget. Hun syede et forklæde og ringede til kommunen og bad om at få et par træsko og en
affaldstang. Og så gik hun ellers i gang.

Et af de initiativer, der er taget for at
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skraldespande i byen. Inge Jensen, som
er
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skraldespandene kaldet ’Byskrald’ er sat
op efter massiv opfordring fra Gislinges
beboere via Facebook. Efter at have set
Jenny Bondes indsats for at holde byen
ren, var de utilfredse med, at kommunen ikke gjorde nok.
Nu, når man går gennem Gislinges gader, er der intet affald i sigte.

Jenny Bonde, som begyndte det hele, er ganske tilfreds med den nye udvikling:
”Det er rart, at folk er blevet mere bevidste om deres affaldsvaner. Der er sket en stor
forbedring her i byen.”
Hun nævner dog også, at der stadig er folk, som smider skrald på gaderne.
”Der vil jo altid være nogle, som bare er ligeglade. Men det er der ikke noget at gøre ved.”
Jenny Bonde fylder snart 100. Selvom hun godt er klar over, at hun ikke kan blive ved med
at samle affald for evigt, er hun positiv over for fremtiden:
”Jeg tror på, at beboerne fortsat vil være bevidste om at holde byen ren. Det bliver aldrig
som før. Det stoler jeg på.”

