
Op zaterdag 21 september is het zover: World Cleanup Day 2019!  
Plastic Soup Foundation organiseert deze grootste wereldwijde opruimactie van 
het jaar in Nederland. Steek jij samen met ons én met jouw collega’s de handen uit 
de mouwen?

EEN GROOT SUCCES
In 2018 deden in totaal 158 landen mee en hebben we met miljoenen mensen de wereld een grote 
schoonmaakbeurt gegeven. Ongekend veel afval is er samen met bedrijven, scholen en andere 
enthousiastelingen opgeruimd. Maar dit jaar op 21 september hopen we natuurlijk dat nóg meer 
mensen zich willen inzetten voor een schonere omgeving!

HOE KUN JE ALS BEDRIJF MEEDOEN?
Ten eerste help je al door het organiseren van een opruimactie! Activeer en mobiliseer zoveel 
mogelijk collega’s om tijdens World Cleanup Day op te ruimen. Immers, hoe meer mensen meedoen, 
des te groter het resultaat. Belangrijker dan ooit is het verzamelen van data via de app Litterati.  
Met het vastleggen van het afval kunnen wij namelijk gesprekken aangaan met de veroorzakers en 
komen we dichterbij een structurele oplossing van de vervuiling.



WORD SPONSOR VAN WORLD CLEANUP DAY
Door een donatie van minimaal 1.000 euro kun je als bedrijf sponsor worden van World Cleanup Day. 
Met jouw donatie kunnen we onder andere een website en communicatiemiddelen financieren om 
van deze editie een groot succes te maken. Als gewaardeerde sponsor wordt jouw logo op de 
campagnesite geplaatst. Voorwaarde voor plaatsing van het logo is natuurlijk wel, dat jij met jouw 
collega’s of medewerkers een opruimactie organiseert. In aanloop naar, op de dag zelf én na afloop 
vragen we je om vanuit de eigen kanalen zoveel aandacht als mogelijk te geven aan World Cleanup 
Day. We willen dat iedereen in Nederland weet van het bestaan van deze belangrijke dag! 
In 2018 kregen we daarbij ook veel aandacht in de media, zowel lokaal als nationaal. Dat willen we in 
2019 minstens evenaren. 

VERZAMEL DATA MET 
LITTERATI
Het in kaart brengen van het zwerfafval 
doen we met behulp van de Litterati-app. 
Dit doet de app door het volgende vast te 
leggen: de precieze locatie waar je iets 
hebt aangetroffen, het soort item (flesje, 
verpakking, rietje), het materiaal en het 
merk. In 2018 hebben we maar liefst 
35.524 stuks afval opgeruimd en 
vastgelegd met deze mobiele app. 

DOE JE MET ONS MEE?
Kunnen we op 21 september op jouw steun rekenen? Ga naar www.worldcleanupday.nl en meld jouw 
bedrijf aan voor deelname. We kijken er naar uit om samen met jou en jouw medewerkers World 
Cleanup Day tot een groot succes te brengen! 

Kijk op www.worldcleanupday.nl voor meer informatie of bel met onze collega’s via 085 – 401 62 44.
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