
Strijd mee voor Missie Plasticvrij Water
en start een opruimactie.

9 tips om jouw actie een groot succes te maken:
Kies een locatie. Spreek samen met jouw vrienden en vriendinnen af in welke 
buurt jullie afval gaan verzamelen. Vraag ook toestemming aan je 
ouders/verzorgers en laat ze weten waar jullie naartoe gaan.

Samen is leuker! Het is natuurlijk het allerleukst om samen met je vrienden, 
vriendinnen of met je ouders/verzorgers afval op te rapen. Tip: plaats een 
oproep op je Instagram om vrienden uit te nodigen voor je actie!

Zorg dat je altijd met twee zakken op pad gaat; De grijze zak is bedoeld voor al 
het plastic afval wat je op straat tegenkomt dus plastic flesjes, plastic zakken 
en plastic verpakkingen. De andere zak is bedoeld voor al het zwerfafval. Denk 
hierbij aan papier, sigarettenpeuken en verpakkingsmaterialen.
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Het afval moet in de zak passen. Als het te groot is en niet in de zak past, kan je 
het beter laten liggen. 

Laat glas liggen! Het is gevaarlijk om glas op te rapen omdat hier veel scherpe 
randen aan kunnen zitten. Laat het glas wat je tegenkomt op straat dan ook 
liggen. 

Zorg altijd dat je in een veilige situatie het afval opraapt; zit je nou op de fiets en 
je ziet wat afval op de stoep liggen, stap dan eerst van je fiets voordat je het 
afval opraapt. 

Maak tijdens de opruimactie filmpjes en foto’s die je met jouw vrienden en met 
ons kan delen door #plasticvrijwater en #plasticwhale te gebruiken.

De zak met het zwerfafval moet je thuis in de juiste afvalbak gooien. De zak 
met het plastic afval neem je mee naar school. Op school doe je de plastic 
flesjes in de afvalbak met 'PET' en het overige plastic in de afvalbak waar 
'plastic' op staat.

Als je na het inzamelen thuis komt, was dan goed je handen. 

Wij zijn erg benieuwd naar jouw opruimactie! Als je nou leuke foto’s en/of video’s 
tijdens het opruimen hebt gemaakt, plaats deze dan op jouw Instagramkanaal en 
vergeet ons niet te taggen @missieplasticvrijwater!

Ga opruimen met
de tips hierboven

Deel je resultaat online op
missieplasticvrijwater/verzamel

Deel je actie met foto’s op
@missieplasticvrijwater
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Jouw opruimactie actie in het kort:


