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KLEAN heeft een bewogen jaar achter de rug. Zo hebben we enkele betrokken vrijwilligers 
aan ons weten te binden die veel goed werk hebben verricht en dit nog steeds doen. KLEAN 
heeft wel iets minder media aandacht gehad dan andere jaren. Dit komt vooral omdat we 
ons achter de schermen aan het voorbereiden zijn aan een enorm project. Dit project ‘the 
Power of one’ zal nog veel meer media aandacht opleveren dan destijds het enorme beeld 
‘de Wereld van Zwerfvuil’, dat alleen al voor € 500.000,- aan media aandacht heeft 
opgeleverd. De lezingen en gastlessen gingen onverminderd door. Zo is Peter Smith, 
initiator van KLEAN, gastspreker geweest op verschillende symposia met invloedrijke 
bekendheden waaronder Jan Terlouw. 

KLEAN lokaal: 
Inmiddels zijn er 32 plaatselijke KLEAN initiatieven in het land gestart. Lokale opruim-acties 
die met enige regelmaat erop uitrekken omdat ze niet willen klagen over zwerfafval maar er 
iets aan doen. 

Plastic Madonna 
Het vertalen van het idee om een 12 meter grote Plastic Mandonna 3D te printen van 
gerecycled plastic heeft door de complexiteit hiervan en de enorme grootte van het beeld 
langer geduurd dan verwacht.  
We hebben uiteindelijk het bedrijf Morssinkhof in Zeewolde gevonden die het door ons 
verzamelde 2500 kilo zwerfafval kon recyclen tot granulaat. 
Het bleek lastig om de juiste firma te vinden die het printen van 12 meter groot beeld kon 
realiseren. Een gezaghebbend 3D-print bedrijf die ons wilde helpen heeft na 9 maanden 
proberen de opdracht terug moeten geven. 
Een startup bleek uitkomst te bieden. Het jonge bedrijfje ‘vanPlestik’ heeft een eigen 3D-
printer ontwikkeld en gebouwd. VanPlestik specialiseert zich in het printen van grote 
voorwerpen rechtstreeks van gegranuleerd tweedehands plastic. Ook hier bleek het nog 
even lastig om met gerecycled PET-plastic te printen, maar door de innovatieve kracht van 
vanPlestik werden de problemen snel getackeld.  
In november is bij vanPlestik in Amsterdam-Noord, het hoofdje van de baby geprint. 
Inmiddels zijn er meerdere delen geprint. 
We hebben een locatie gevonden waar we het beeld kunnen assembleren. 
Inzake de fondsenwerving kunnen we met gepaste trots vermelden dat het Amerikaanse 
“Burning Man” aan KLEAN een bedrag van ad. $6.500,= heeft toegezegd. Aan donaties van 
particulieren hebben we een bedrag van €3.000,= ontvangen. 

#zwerfie 
Het social-media initiatief van KLEAN: mensen die blij een selfie maken met het bewijs in 
hun handen dat ze de wereld iets schoner hebben gemaakt. Een ander ludiek initiatief is het 
“zwerfie-opvanghuis”. Dit zijn reeds bestaande afvalbakken die men doormiddel van een 
speciale sticker promoveert tot een opvanghuis voor zwervend en dakloos afval.  
Op 31 december 2017 tellen we 94 gemeenten waar een #zwerfie-opvanghuis staat.  
Op 2 april 2017 werd in Wageningen voor het eerst een opvanghuis geopend door de 
burgermeester:  
https://www.stadwageningen.nl/nieuws/algemeen/136077/burgemeester-van-rumund-
opent-eerste-zwerfie-opvanghuis-van-wageningen 

https://www.stadwageningen.nl/nieuws/algemeen/136077/burgemeester-van-rumund-opent-eerste-zwerfie-opvanghuis-van-wageningen
https://www.stadwageningen.nl/nieuws/algemeen/136077/burgemeester-van-rumund-opent-eerste-zwerfie-opvanghuis-van-wageningen


KLEAN Kids  

In 2018 zijn we gestart met KLEAN-kids in samenwerking met Stichting Wijsneus. 
KLEAN Kids is een project waarbij kinderen hun buurtgenoten enthousiasmeren zorg te 
dragen voor hun buurt, met name op het gebied van zwerfafval. Ze maken hier video-
reportages van.  

Financiën 

In November 2017 heeft KLEAN met terugwerkende kracht de ANBI status gekregen. We 
publiceren vanaf nu elke jaar on financieel overzicht.  

Inkomsten 2017 

Donaties €  3.904,- 
Onkosten vergoeding €      47,- 

Uitgaven in 2017 

Website €     313,- 
Bankkosten €     147,- 
Ontwikkelen Plastic Madonna €  1.729,- 
Vrijwillersbijdrage €     159,- 
Inhuren Freelancers €  3.217,- 
Overige kosten €  828,- 

Totaal €  6393,- 

Banksaldo op 1 januari 2017 €  5827,- 
Banksaldo op 31 december 2017  €  3.385,- 

Materiele activa  €  27.380,- 
Vorderingen  €    5.500,- 



Toekomst 

Vanwege de tijd en het werk dat nodig was om het 3D printen van de Plastic Madonna te 
realiseren. Heeft de fondswerving en het benaderen van potentieel donateurs in 2017 op 
een laag pitje gestaan. Nu de print perikelen achter de rug zijn, geven we hier in 2018 weer 
prioriteit aan. 

Verder willen we ons toeleggen op het maken van nieuwe kunstwerken die de aandacht 
vestigen op de doelstellingen van KLEAN. 

Media-optredens 
Interview Tineke de Nooi (Radio 5),  
Jill (kinderprogramma, door 200.000 kinderen gezien),  
De vrijwilliger van AVRO-TROS,  
RTV-Utrecht 

Samenwerkingen 
WASTED, IkCirculeer, VCA, Oceanz, ROVA, Accolade, Plastic Soup Foundation, By The Ocean 
We Unite, Green Office Groningen, NPO Groen, WK Cadet-zeilen, Week van de Biologie, Sea 
First Foundation, Missing Chapter Foundation, van Plestik, EdVenture (Costa Rica), Ocean 
Soup, Morssinkhof, De Duurzame 100 van Noord, Nederland Schoon, Stichting Wijsneus. 

Nominaties. 
Peter Smith is voor derde keer opgenomen in de shortlist van de Duurzame 100 van Trouw. 
Helaas ook voor de derde keer op rij niet opgenomen in de Duurzame 100. Wel is een 
vrijwilliger van KLEAN, die tijdens zijn werkzaamheden voor KLEAN voor zichzelf is 
begonnen in de Duurzame 100 opgenomen. KLEAN is blijkbaar een geweldige springplank 
voor hem geweest.  

Begeleiden profielwerkstukken  
Media College in Amsterdam: Studenten van het mediacollege hebben een filmpje gemaakt 
waarin mensen geïnterviewd werden met de vraag wat ze doen aan zwerfafval. Met als 
laatste vraag of ze een stukje per dag opruimen zinvol vinden. Hieruit blijkt duidelijk dat ze 
eentje niet zo zinvol vinden omdat ze het anderen nooit zien doen. Dit is precies waar me 
met #zwerfie voor willen zorgen: zichtbaar maken hoeveel mensen al #zwerfafval 
opruimen. 
   
Johan de Witt Gymnasium te Dordrecht: Onderzoek naar invloed geëngageerde kunst op de 
publieke opinie. Conclusie uit dit onderzoek was dat kunst meer invloed heeft op de publieke 
opinie dan de politiek.  

Kunstproject UIT Utrecht: UIT is het introductie-festival van nieuwe studenten in Utrecht. 
Dom-toren nabouwen van plastic afval van UIT 



Comite van Aanbeveling 
We hebben dit jaar een comité van Aanbeveling samen gesteld.  Thekla Reuten, Joos 
Ockels, Professor Siegwart Lindenberg hebben daar zitting in genomen.  

Gastlessen en lezingen 
De Hortus, Harderwijk 
Het Perron, Veenendaal 
International School, The Hague 
Zandvliet, den Haag 
Comenius Lyceum, Amsterdam 
Nautilus BSO, Amsterdam 
ROVA, Woudenberg 
De Ruimte, Amsterdam 
Idea Cultuur, Zeist 
Rijks Universiteit, Groningen 
Vrouwen van Nu, Twisk 
AIESEC, Amsterdam 
Zinn-in, doopsgezinde gemeente, Aalsmeer 
Hendrik Pierson College, Zetten 
Hogelschool Windesheim, Zwolle 
Assink College, Haaksbergen 
Pieter Nieland, Amsterdam 
Burgtschool, Amsterdam 
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, Amsterdam 
Panta Rhei, Amstelveen 
Maerlant, Den Haag 
UNESCO school CSG Winsum 
Doopsgezinde Kerk Haarlem 
Stadhuis, gemeente Amersfoort 
DELA, Eindhoven. 
By The Ocean We Unite 
HDSR,  Stichtse Rijnlanden 
Alwin-College, Uithoorn 
Club Cele, Zwolle 
Ijpleinschool, Amsterdam 
Leiden Hogeschool, Leiden 
De Ruimte, Amsterdam 
MakersLab, Ede 
Minkema College, Woerden 
ROVA 
Accolade, Heerenveen 
Mediacollege, Amsterdam 
BSO het Fort, Amsterdam 


