Referentie voor lezingen/voorlichting:
Peter Smith, Stichting Klean worldwide
14 November 2012, te Maastricht

Aan hen voor wie het van belang is,
In oktober 2012 heb ik als onderdeel binnen de studie Sustainability Science & Policy,
een Engelstalig Master traject aan de Universiteit van Maastricht, geluisterd naar een
lezing van Peter Smith. Als initiator en oprichter van Stichting Klean, vertelt Peter Smith
met passie over zijn (kunst)projecten die ervoor moeten zorgen dat de Nederlander (en de
wereld) meer bewust wordt van het lokale, regionale maar vooral wereldwijde
zwerfvuilprobleem dat ons ieder aangaat.
Als student in duurzaamheidwetenschappen is het erg waardevol om verhalen te horen
van professionals in het veld. Naast een theoretische/wetenschappelijke onderbouwing is
het vaak de vertaalslag naar de uitvoering in de praktijk die aanzet tot denken, verdere
studie, inspiratie of actie.
Met een grondige kennis van zwerfvuil- en plastic afval op wereldschaal (plastic soep),
met zijn praktische inslag, én vanuit een artistieke benadering, is Peter Smith hierin mijns
inziens uniek.
De lezing van Peter Smith over Stichting Klean en plastic soep heeft bij mij, maar ook bij
mijn internationale medestudenten (afkomstig uit landen over de hele wereld) een
gevoelige snaar geraakt. Een sterk punt was, dat door het gebruik van tastbare feiten en
overtuigingskracht, Peter Smith in staat was om emoties op te roepen. Daarnaast bleek
dat ondanks onze bachelorachtergrond en kennis in duurzaamheid, wij niet allen in deze
mate op de hoogte waren van de catastrofale gevolgen van zwerfvuil. Zijn verhaal was
daarom uiterst leerzaam, interessant en zeker voor een vervolg vatbaar.
Peter Smith is een spreker die informeert, overtuigt en motiveert en daarnaast een sterk
verhaal heeft dat ondersteund wordt door middel van een krachtige manier van
presenteren. Ik kan Peter Smith sterk aanbevelen als spreker voor het geven van
voorlichting en lezingen op het gebied van milieu- en duurzaamheidproblematiek.
Hoewel het een onderwerp betreft dat uiterst interessant is voor professionals of
geïnteresseerden in milieu, natuur en duurzaamheidwetenschappen, heeft het daarnaast
een breed draagvlak voor alle niveaus en terreinen in de maatschappij.
Voor verdere informatie kunt u contact met mij opnemen middels onderstaande gegevens.
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