
 SLECHT BETER

  BEST
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Plastic wordt gemaakt van olie.
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Verreweg het grootste 
deel van ons afval 
bestaat uit plastic. 

 WEETJE

ZOEK

Hoeveel plastic voorwerpen 
zie jij om je heen?

Wat doen we met afval van plastic?

Zeg jij NEE tegen single-use plastic?GOED bezig!

Geen jogger maar PLOGGER ...

WAT IS BETER?

  TIP

 #PLOGGER

 WEETJE

Als je plastic 
verbrandt, komen 

er schadelijke 
stoffen vrij.

Houd je eiland schoon, word plogger!

Single-use plastic is plastic dat 
we maar 1 keer gebruiken en dan 
weggooien. Steeds meer landen 
verbieden single-use plastic. 

Jouw afval is geld waard. 
De bedrijven Limpi en GreenPhenix 

maken op Curaçao 
producten van plastic afval. 

Souvenirs van 
recycled plastic.

Neem liever 
een bidon en 

brood trommel 
mee.

Single-use 
plastic

Het idee is simpel en komt uit Zweden. Als je gaat joggen, neem je een 
afvalzak mee. Daar stop je zwerfvuil in dat je onderweg tegenkomt.  

Afbreektijd 
plastic: 

Nooit. Plastic breekt 
niet af. 

RECYCLE

REDUCE 

REFUSE 

PLASTIC

Er zijn wormen 
die plastic eten. Deze soorten plastic kun je recyclen op Curaçao.

RECYCLE
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PLASTIC 
SOEP

Noord-
Atlantische 

Oceaan

PLASTIC ZWERFVUIL Plastic afval. Maak er iets moois van!
Plastic zwerfvuil is slecht voor 
de natuur en slecht voor jouw 
gezondheid. Dieren hebben 

er last van én kunnen er 
zelfs aan dood gaan.

Elk jaar komt er bijna 5 biljoen kilo plastic in de zee terecht.  
Door de zon, de wind en de golven breekt het in kleine stukjes 

en drijft het naar elkaar toe. Zo ontstaat er een soep van plastic. 

Experts 
verwachten 

dat er in 2050 
meer plastic 
in de zee zit 

dan vis.

Door de zon en de zee valt plastic zwerfvuil uiteen 
in piepkleine deeltjes. Dat noemen we micro 
plastics. De zee raakt hierdoor flink vervuild.

MICRO PLASTICS

Strip door: Suzanne Wherens

 TIP

KILO PLASTIC PER JAAR DAT IN DE ZEE TERECHT KOMT

Kunstenaar Roberto maakt kunst 
van plastic uit de zee.

Boyan Slat is een jonge uitvinder. 
Met zijn ‘OCEAN CLEAN UP’ machine 

werd hij wereldberoemd. 

 SLIMME
 UITVINDER

REUSE

PLASTIC SOEP IS TROEP

REUSE

Weet jij waar dit kunstwerk staat?

Boyan 
Slat
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