I became the change I want to see in the world!

Persbericht:
11.000 mensen gaan met Aikido de Plastic Soep te lijf
op de eerste dag van de Lente.
Gelukkig, er is steeds meer aandacht voor de Plastic Soep. Veel mensen willen al dat plastic in de
oceanen gaan opruimen. Helaas snappen ze niet, behalve dat het nagenoeg onmogelijk is, dat het
veel belangrijker is om de groei er van te stoppen. Ze willen gaan dweilen terwijl de kraan nog
volop spuit. En die kraan is heel gemakkelijk dicht te draaien.
Aikido wordt een vechtsport genoemd, maar eigenlijk is het een verdedigingstechniek, eentje die
de kracht van de tegenstander gebruikt.
Hoe wordt de Plastic Soep veroorzaakt?
Mensen laten een plastic flesje of zakje vallen en denken "ach het is er maar één".
Deze gedachte heeft ertoe geleid dat er tientallen miljarden kilo's aan plastic in de oceaan drijven.
Dus het is een extreem krachtig principe! Datzelfde principe wil Klean in gaan zetten om de groei
van de Plastic Soep een halt toe te roepen. Daarvoor is de actie "de Lente Verwelkomen" bedacht;
om mensen over hun 'angst' om zwerfvuil op te rapen heen te helpen. Op de eerste dag van de
lente gaan zoveel mogelijk mensen één stuk zwerfvuil opruimen.
Ca. 11.000 mensen hebben meegedaan aan deze actie, alleen al via Facebook deden er meer
dan 6000 mensen mee. De actie had vele malen meer invites dan destijds Project X in Haren,
namelijk 60.000 tegenover 24.000.
Zoals verwacht hadden veel mensen moeite om na het eerste stukje opgeraapt zwerfvuil ermee te
stoppen. Een reactie als deze kwam ik veelvuldig tegen:
“It was actually not doable to pick up just one thing... As soon as you pick up one thing, you see at
least 4 more things that you can pick up as well right away! (and so I did... :) )”
“I thought I'd pick up a piece of plastic, but it turned out to be a shopping bag, which if filled with
more plastic... In the end I ended up filling 4 bags of SHIT people carelessly throw away... It felt
good!!! Even the people looking at you as if you were some kind of bum with a sisister plan with all
that garbage....... I just might do this again next week... “
Op Facebook: http://www.facebook.com/events/149486378545672/
Op Klean’s site: http://www.kleanworldwide.nl/?p=2575
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Wat we ook zichtbaar willen maken is dat het 'leger' van niet-zwerfafval-veroorzakers vele malen
groter is dan het legertje zwerfafval-veroorzakers. Als 25% vd Nederlanders zich voorneemt om
eens per dag één stuk zwerfvuil op te ruimen dan hebben we een nieuw probleem... er ligt te
weinig! (men kan het voornemen niet waarmaken)
Opgeruimde groet,
Peter.
Klean (Klagen Loont Echt Absoluut Niet)
Winner of the international 'Turtle of Change' Award.
Nominated for TEDxAmsterdamAward
Builder of the World of Litter
The man who wants to move a mountain begins by carrying away small stones (Confucius)

De Lente Verwelkomen is een initiatief van stichting Klean
Aan dit project werken mee:
Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil
Weg met de Bende van Oss
Stiksoep
Wil de Orka
De Dopper
Plastic Soup Foundation
Plastic Pollution Coalition
De Dopper
Wil de Orka
Stiksoep
Nudge
Gemeente Schoon
NIET VOOR PUBLICATIE:
Meer informatie via Peter Smith 06 55960778
Email: participate@kleanworldwide.nl
Overweging voor de redactie:
Heeft u aandacht besteed aan Project X? Deze actie had via Facebook 2400 deelnemers en 24.000 invites.
De Lente Verwelkomen via FB 6000 deelnemers en 60.000 invites.
Kent u de wijsgerige uitdrukking: “Wat je aandacht geeft groeit”?
Wat wilt u dat er groeit?
Ik hoop dat u stichting Klean wilt helpen dit initiatief te laten groeien.
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