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Waarom EndPlasticSoup?
De plastic soep is een groeiend, wereldwijd probleem. Dieren in en om het water
raken verstrikt en stikken in het plastic afval. Plastic breekt niet af, maar valt uiteen
in kleine stukjes. Vissen eten dit op en wij krijgen het op ons bord. De bron van al dat
plastic is de mens die plastic (drink)verpakkingen, boterhamzakjes, tasjes op straat
gooit. De wind doet de rest. Plastic komt in het water en via de kanalen, grachten en
rivieren in de zee. Het gaat in totaal om 12,7 miljoen ton plastic afval dat zo per jaar
in de oceanen belandt, en dit getal neemt de komende jaren verder toe. Plastic lost
niet op, het probleem wordt alleen maar groter, met desastreuze gevolgen voor het
leven op aarde. Willen we in de toekomst onze aarde leefbaar houden, moeten we
zowel het zwervende plastic opruimen, als voorkomen dat er meer plastic bij komt.
2 juni 2018 was het begin maar we zijn ambitieus we willen met andere Rotaryclubs
een verbindende beweging starten waarmee we mensen bewust maken van het
immense probleem van plastic zwerfafval. We bieden bestaande partijen en
organisaties een podium, we verbinden (lokale) initiatieven met elkaar en verbreden
dit naar een internationaal niveau. We hebben zelf als Rotaryclubs van D1580 en D1570
het initiatief genomen om iets tegen/met plastic te doen door een project
ondersteunen, een week lang plastic prikken, lesgeven op scholen, verbinding te
leggen tussen organisaties die al bezig zijn met de problematiek etc. Daarmee geven
we het plastic probleem een brede dimensie, ook binnen onze Rotaryclubs.

Ambitie 2019
Onze ambitie voor 2018 – 2019 was de plastic soep problematiek breder onder de
aandacht van Rotary te brengen, met als ultieme doel om het ook op de internationale
Rotary-agenda te krijgen. Na het succes van 2 juni 2018 hebben besloten om elke 1e
zaterdag van juni als EPS-actiedag te benoemen. Op die eerste zaterdag proberen we
zoveel mogelijk aandacht te krijgen binnen Rotary voor het plastic soep probleem. In
2019 viel dit op de 1e juni, toevallig ook de startdatum van de Internationale Rotary
Conventie in Hamburg.
Om Rotary breed mensen aan te spreken hebben we Rotaryclubs uitgedaagd om met
eigen plannen, initiatieven en acties te komen. Kern blijft wel de opruimacties, omdat
die hands-on de beleving van troep geeft en het beeldend is voor de actualiteit van de
problematiek. We hebben drie richtingen voorgedragen om als club een actie op te
richten: parken, rivieren en stranden. Het idee was dat clubs samen aan de slag
zouden gaan: ‘van Den Helder tot Hoek van Holland’ en ‘Cleaning de Rijn’.
Om meer mensen aan te spreken is digitale informatieverstrekking en sociale
aanwezigheid steeds belangrijker. Daarom wilden we stevig investeren in zowel de
website, als social media zoals Facebook en Instagram. De website moest volledig
tweetalig worden, met meer informatie over en van clubs, initiatieven en inspirerende
acties. Ook Facebook moet meer actualiteit bevatten en daarmee een continue
informatiebron zijn en de aandacht blijven richten op de plastic soep problematiek.
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We wilde ook meer zichtbaarheid van EPS als actieplatform. Gesprekken en
presentaties met Nederlandse clubs, alsook aansluiting met Europese en internationale
gremia van Rotary. Daarmee wilde we EPS als belangrijk thema internationaal voor het
voetlicht brengen.
Om de missie, communicatie en acties te coördineren is de Stuurgroep EPS opgericht,
bestaande uit Wytzia de Savornin Lohman (RC Amsterdam), Wendela Sandberg (RC
Amsterdam Nachtwacht), Madelon Schaap (RC Amsterdam Zuid), Hetty Deinum (RC
Heiloo), Gert-Jan van Dommelen (RC Huizen-Gooimeer) en Michiel Dumont (RC
Amsterdam Minerva).

District Grant 2018-2019
Medio 2018 hebben we een District Grant aangevraagd en gekregen, waarin we onze
ambitie hebben vertaald in drie concrete acties:
1. Bouwen van een tweetalig digitaal platform
2. Organiseren van een EPS-conferentie
3. Coördineren landelijke EPS-actiedag op 1 juni 2019, met concrete actie in
Amsterdam
Ons doel was een bereik van 300-500 mensen via de conferentie(s). Daarnaast wilde we
via digitale media en op de actiedag zelf zowel de kinderen van de Weekend Academie
bij het plastic vissen betrekken, als circa 400 andere niet-Rotarians bij de
EndPlasticSoup beweging betrekken of laten kennismaken.

Resultaten
De resultaten overtreffen op punten onze verwachtingen, maar laten ook zien dat het
moeilijk is en blijft om, ook Rotarians, grootschalig in de actiestand te zetten. We
merken in gesprekken en dat sommigen het probleem te omvangrijk en te politiek
vinden “dit gaan wij niet oplossen, dat moet de politiek doen”. Terecht, maar wij
vinden dat door maatschappelijke bewustwording er politieke druk ontstaat die tot iets
gaat leiden. En niet alleen politiek, maar ook in het economische verkeer zijn
bewegingen merkbaar die de goede kant op gaan. Wij zullen als Rotary daar niet in
voorop lopen, maar kunnen wel bijdragen aan die bewustwording in brede zin, het
koppelen van initiatieven en samen op een podium staan voor een plasticafval vrije
wereld.

Website
De website is verder uitgewerkt en tweetalig opgezet. We ondervonden wel een forse
hobbel doordat Rotary International de oorspronkelijke slogan ‘EndPlasticSoupNow’
niet wilde ondersteunen, omdat de toevoeging van ‘now’ niet strookt met het
Rotarybeleid en te veel aan het EndPolioNow profiel deed denken. Dat betekent dat
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we alle uitingen waarin ‘now’ was opgenomen aangepast moesten worden. Dus ook het
omzetten van www.endplasticsoupnow.nl (en .com) naar www.endplasticsoup.nl (en
.com, waarbij we meteen ook .org hebben geclaimd). Dat klinkt eenvoudig, maar vergt
behoorlijk wat acties en het kost helaas ook geld i.v.m. extra hosting.
Inmiddels is de website (zonder ‘now’) actief in Nederlands en Engels en wordt veel
bezocht. We hebben hier de acties van EPS en andere partijen als inspiratie opgezet,
we bieden informatie over EPS en presentaties, flyers en ondersteunende info. Doordat
we, vanwege de omvang van site en hoeveelheid traffic, recentelijk naar een andere
server zijn overgeschakeld is er helaas gaan statistische gegevens over webtraffic meer
beschikbaar.
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Parallel zijn we zeer actief op Facebook (@endplasticsoup). We forwarden informatie
van verschillende andere gebruikers en posten actief zelf met berichten en
wetenswaardigheden. Hieronder het (organische, niet gepromote) bereik over de
afgelopen periode.
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EPS-conferentie
Op 26 november 2018 hebben we in Amsterdam een brede inspiratie en brainstorm
avond georganiseerd. Op die avond hebben By The Ocean We Unite, Plasticsoup
Foundation en Trashless een presentatie gegeven over hun passie en acties op het
plastic probleem aan te pakken. Vervolgens zijn we in verschillende groepen
uiteengegaan om te praten aan de hand van de thema’s Awareness, Actie en
Anticiperen. Hieruit is een lijst aan ideeën en mogelijkheden samengesteld ter
inspiratie aan clubs om verdere acties te ondernemen. Deze rapportage is ook op onze
website gepubliceerd: https://endplasticsoup.nl/wp-content/uploads/2019/02/201811-26-Verslag-Inspiratiebijeenkomst-Brainstorm-End-Plastic-Soup-Now-.pdf
Deze avond is bezocht door ongeveer 90 Rotarians van 30 verschillende Rotaryclubs,
waaronder ook een club uit België.
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Foto’s van 26 november 2018

Onze aanpak van de plasticsoup was ook al opgepakt door D1570 en dan met name
vanuit initiatieven uit de Rotaryclub Huizen-Gooimeer. Zij hadden op 7 november 2018
in hun regio een soortgelijke inspiratieavond (zie https://endplasticsoup.nl/wpcontent/uploads/2019/01/Verslag-Seminar-7-11-2018-End-Plastic-Soup-Now-RotaryHet-Gooi-incl-geeltjes-met-ideee%CC%88n.pdf). Wij waren hier ook aanwezig. Deze
cross-district samenwerking is vanaf november gecontinueerd, waarbij Gert-Jan van
Dommelen van RC Huizen-Gooimeer is toegevoegd aan de Stuurgroep.
Andere bijeenkomsten waar we als EndPlasticSoup onze acties hebben gepromoot zijn
onder andere de districtsbijeenkomst op 29 september 2018, de PETS 16 maart 2019,
de Waterconferentie D1580 13 april 2019 en het Rotary Waterseminar 11 mei 2019. En
EPS is sterk vertegenwoordigd op de International Rotary Conferentie 2019 in
Hamburg.

EPS op de International Rotary Convention 2019 in Hamburg
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Landelijke EPS-actiedag
Na het succes van 2018 hebben we het plan opgevat jaarlijks, op de eerste zaterdag
van juni, een EPS-actiedag te organiseren. Voor 1 juni 2019 staan wat ons betreft
regionale en lokale door een club geïnitieerde acties centraal. We hebben besloten om
geen centraal gestuurde actie op te zetten zoals in 2018. Onze Gouverneur Barbara van
Goethem heeft als pleitbezorger van EPS alle voorzitters in district 1580 en alle andere
districtsgouverneurs van ander districten aangeschreven. Verzoek was om een actie op
te zetten voor 1 juni 2019 en het EPS-initiatief ook financieel te ondersteunen met een
bijdrage van € 200 per club. Uiteindelijk hebben 25 Rotaryclubs zich bij ons
aangesloten:
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

Bodegraven
's Gravenhage-Kijkduin
Zandvoort
Haarlen Kennemer Laat
Bloemendaal - Caprera
Amsterdam Nieuwerdam
Amsterdam Sloterdijk
Purmerend
Maarsen-Breukelen
Noordwijk en omstreken
Leiden
Heemstede
Haarlem Spaarne

RC Amsterdam Blauw
RC Amsterdam West
RC Amsterdam Minerva
RC Hoorn
RC Amsterdam Oost
RC Amstelveen
RC Amsterdam Nachtwacht
RC Huizen - Gooimeer
RC Heiloo
RC Amsterdam
RC Amsterdam Zuid
Sotra Rotaryklubb - Noorwegen
RC Marbella-Guadalamina – Spanje
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Op 1 juni 2019 zijn er 15 acties geweest met ruim 500 deelnemers.

