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In deze nog steeds gekke tijden met de nodige 
onzekerheden voor velen, willen we ons impact rapport 
met jullie delen. Onze focus het afgelopen jaar: zo veel 
mogelijk plastic uit de natuur redden met zo veel 
mogelijk kinderen. We zijn zo dankbaar dat we afgelopen 
jaar weer bijna 5000 kinderen hebben kunnen bereiken 
met onze programma's! We hebben ook de City Battle 
georganiseerd in 4 steden met 40 verschillende 
schoolklassen, een ongelooflijke ervaring maar daarover 
meer in dit verslag :).

Dit jaar hebben we spannende nieuwe plannen! We 
zullen twee nieuwe programma's ontwikkelen en 
aftrappen! Eén in samenwerking met een speciale 
Amsterdamse partner, het Scheepvaartmuseum. Het 
tweede, het School Cleanup Programma, zal ons in staat 
stellen om kinderen in heel Nederland te bereiken, en in 
de toekomst ook kinderen buiten de grenzen van 
Nederland! 

Heel veel dank aan al onze supporters om dit mogelijk te 
maken! We kijken uit naar dit nieuwe jaar!

"Stop talking. Let's start doing!"



De missie van de Plastic Whale Foundation is om samen met zoveel mogelijk kinderen 
in actie te komen voor plasticvrij land & water. Wij geloven in de kracht van het doen. 
Door het probleem van plastic vervuiling heel tastbaar en concreet te maken, 
stimuleren we kinderen aan om samen in actie te komen en te strijden voor plasticvrij 
land & water. Hierdoor dragen wij bij aan een continu groeiende beweging van 
'doeners'.
We bekijken de dingen vanuit een positief perspectief. We creëren economische 
waarde uit het plastic dat we uit de natuur redden. We activeren kinderen en 
veranderen hun kijk op plastic. Want kunststoffen zijn het waard om gered te worden. 
We laten dit zien door samen met partners leuke dingen te maken van onze 
ingezamelde plastic vangst.
Om op lange termijn impact te creëren en een gedragsverandering op gang te 
brengen, is het van cruciaal belang dat we onze aandacht richten op de leiders en 
ondernemers van morgen. Kinderen hebben het potentieel om gedragsveranderingen 
op lange termijn teweeg te brengen.  Door kinderen in een vroeg stadium van hun 
leven bewust te maken en te betrekken, kunnen we nu en in de toekomst een verschil 
maken. 
Onze programma's en activiteiten geven kinderen de kennis en instrumenten om actie 
te ondernemen. De acties van deze jongeren hebben het vermogen om een ripple 
effect teweeg te brengen, waardoor mensen om hen heen worden aangemoedigd om 
in hun voetsporen te treden. Op deze manier kunnen we een 'beweging van doeners' 
cultiveren die zich steeds verder uitbreidt. 
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Samen voor plasticvrij  
land & water 



ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2021



Plasticvissen 
Op de Amsterdamse grachten of de Rotterdamse Rotte
Plasticvissen laat kinderen plastic afval in een ander licht zien; niet als 
afval, maar als een waardevolle grondstof die wordt gebruikt om 
mooie producten van te maken (zoals de boot waar ze op zitten!). De 
plasticvistochten zijn bedoeld om kinderen de kans te geven actief 
iets te doen aan de plastic vervuiling op hun lokale wateren; de 
Amsterdamse grachten of de Rotterdamse Rotte. 

Plasticvissen - resultaten 2021
In 2021 hebben we 1.542 jongeren 
betrokken door te gaan plasticvissen in 
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en 
Rotterdam, verdeeld over 61 schoolklassen 
van 45 verschillende scholen. 
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Missie Plasticvrij Water 
Sinds 2017 betrekken we kinderen via onze 
educatieprogramma's. Basisschoolklassen groepen 7 
en 8 ( 10-12 jarigen) worden betrokken via onze 
interactieve lessen waarin ze leuke missie-spellen 
voltooien om te leren over en onderzoek te doen naar 
verschillende invalshoeken van de problematiek van 
plastic vervuiling. 

Onderdeel van het programma is het doen van 
cleanups, één rond de school en één op het water met 
een van onze plasticvisboten! Door de lessen aan te 
vullen met cleanups, combineren de kinderen de 
nieuw verworven kennis met praktische inspanningen. 
Eerst leren ze over het probleem en daarna doen ze er 
direct iets aan, samen met hun leeftijdsgenoten - een 
geweldig recept om betrokken ‘doeners’ te kweken! 

In totaal hebben van de 1.542 kinderen die met ons 
gingen plasticvissen, 1.191 kinderen ook deelgenomen 
aan onze educatie programma's in 5 steden in 2021.

Educatie Programma 
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De City Battle 
Een landelijk activatieprogramma
De Plastic Whale Foundation organiseerde in 2021 voor de 
tweede keer een 'City Battle'. Een wedstrijd tussen 40 
schoolklassen van 26 verschillende scholen in 4 
verschillende steden: Rotterdam, Haarlem, Den Haag en 
Leiden. 

De City Battle is een geweldige hands-on activiteit die 
kinderen in staat stelt om direct actie te ondernemen. Het 
bestaat uit drie elementen; verzamelen, vissen en 
verzinnen. Niet alleen de deelnemende schoolklas, maar de 
hele school is betrokken bij de cleanup. De hele school 
verzamelt een week lang afval in, in de buurt van de school. 
Ten tweede reist de vloot van de Plastic Whale Foundations 
naar elke stad, zodat alle deelnemende kinderen het 
plasticvissen in hun eigen achtertuin kunnen ervaren!

Voor de laatste opdracht, verzinnen, proberen alle klassen 
met het beste idee te komen om hun school plasticvrij te 
maken! Dat idee wordt in een video op TikTok geplaatst. Het 
idee met de meeste stemmen wint de Battle. Dit jaar 
hebben bijna 19.000 mensen gestemd! Het winnende idee 
kwam van een school uit Den Haag. Zij kozen ervoor om elke 
maand alle jongere kinderen te leren over en te betrekken 
bij opruimactiviteiten. Zij wonnen met ruim 6.000 stemmen!

. 

4
steden



Impact 
de City Battle 

3250
verzamelaars

766 KG
verzameld van land

440 KG
gevist uit het water

937
plastic vissers
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Groei door de 
jaren heen

In de afgelopen 6 jaar is onze impact enorm gegroeid. Tot nu toe 
hebben we met 9.034 kinderen plastic gevist, met 8.203 kinderen 
op het land schoongemaakt en 3.630 jongeren hebben onze 
educatieve programma's gevolgd.



Plastic gered uit 
de natuur

1.360 KG
gevist uit het water

766 KG
verzameld van land
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Meer dan 1,4 
miljoen bereikt
Online activatiecampagnes
Vorig jaar trapten we af op een nieuw platform voor 
kinderen en deden we een grote campagne voor de City 
Battle. We creëerden videocontent voor TikTok met een 
positief resultaat. We waren in staat om een groeiende 
community van kinderen van de City Battle te creëren, 
die hun ideeën posten om hun scholen plasticvrij te 
maken. 

Met de campagne tijdens de City Battle waren we in 
staat om veel kinderen te inspireren en te bereiken!  Met 
de PR-campagne tijdens de Battle hebben we ongeveer 
1,3 miljoen mensen bereikt om bewustzijn te creëren 
voor plasticvrij land & water.

24.219
betrokken

930
volgers

1,32
miljoen

PR bereik

107.521
bereikt





PLANNEN 2022



Let’s Cleanup, 
together
De afgelopen twee jaar hebben ons belangrijke lessen geleerd. We moesten 

kinderen bereiken via online programma's en we richtten ons meer op 

opruimacties op het land omdat onze boten niet konden varen. Daarom hebben 

we de reikwijdte van onze missie uitgebreid naar 'Samen voor plasticvrij land & 

water'! Opruimen op land is namelijk net zo leuk én ontzettend belangrijk; 

plastic kent geen lockdown! Tegelijkertijd werden we ons ervan bewust dat de 

druk op leerkrachten steeds groter werd om tijd te vinden voor extra leuke en 

leerzame activiteiten voor hun klassen.  We ontwikkelen daarom nieuwe 

programma's met de nadruk op: 

● leuke opruimacties op het land,

● het verlichten van extra werkdruk voor leraren,

● gemakkelijk online deelname.

Daarnaast hebben we de handen ineengeslagen met een speciale 

Amsterdamse partner. Samen zullen we een programma lanceren voor scholen 

in heel Nederland. Door deze samenwerking kunnen we dit jaar nog meer 

kinderen bereiken om mee te doen aan onze missie; Samen voor plasticvrij land 

& water!



Scheepvaart 
museum
In april 2022 starten we samen met het 

Scheepvaartmuseum een educatief programma. In 

dit twee uur durende programma leren kinderen 

over duurzaamheid en de impact van plastic op het 

milieu. Ze bezoeken een speciale tentoonstelling en 

gaan plastic vissen in de grachten van Amsterdam. 

Met dit programma kunnen we veel meer kinderen 

bereiken, vooral van buiten de grote steden. We zijn 

blij en vereerd om samen te werken met een 

instituut van dit kaliber. 

Samen zijn we in staat om een veel groter publiek 

bewust te maken van onze gezamenlijke missie.



School Cleanup
on the spot 
In april 2022 zullen we ook het startschot geven voor ons 

nieuwe School Cleanup Programma! We zullen scholen 

bezoeken met onze Plastic Whale Cleanup Bakfiets om een 

les te geven en een opruimactie te organiseren rondom de 

school voor klassen in Amsterdam. 

In twee uur tijd zullen de kinderen alles leren over de 

problemen van plastic vervuiling en zullen ze nadenken 

over oplossingen. Vervolgens gaan ze de straat op om 

samen met hun klasgenoten zoveel mogelijk plastic en 

ander afval uit de natuur te redden. 

Aan het eind van het programma zullen de kinderen zich 

gesterkt en energiek voelen om hun omgeving schoon te 

houden en andere kinderen te inspireren om hetzelfde te 

doen!



Vanaf april kunnen scholen buiten Amsterdam online 

meedoen aan ons School Cleanup Programma! Scholen 

kunnen deelnemen aan een van onze online webinars 

om het programma te volgen. Vooraf worden op maat 

gemaakte cleanup kits beschikbaar gesteld voor een 

grote opruimactie rondom de school.

Onze ambitie is om zoveel mogelijk scholen in 

Nederland en daarbuiten te bereiken om kinderen te 

activeren. Kinderen op een leuke en leerzame manier 

activeren om ze iets te laten doen aan het probleem van 

plasticvervuiling in hun eigen omgeving. Via dit 

programma kan elke school samen met ons in actie 

komen voor een plasticvrij land & water!!

School Cleanup 
Online



Bedankt voor jullie support! 



STOP
TALKING



LET’S
START DOING


