
 

 

Den Ham, januari 2019. 

Fijn dat jij mee doet aan de Kidsrun op 12 mei! 

 
WAT IS PLASTIC SOEP? 

Zie jij ook steeds vaker plastic afval op straat of in het water?  

Plastic tasjes, flesjes of verpakkingen; allemaal door mensen weggegooid. Dat zwerfafval 

gaat allemaal niet vanzelf weer weg. De natuur kan plastic niet afbreken en zo blijft het 

liggen of komt het in de zee terecht. Dat noemen we de ‘plastic soep’. Dieren kunnen het 

verschil niet zien tussen voedsel of plastic. Ze stikken er in of hun maag komt zo vol te 

zitten met plastic dat er geen écht voedsel meer bij kan. Daardoor verhongeren de dieren 

uiteindelijk. Of wat dacht je van visnetten of grote stukken plastic die in zee blijven liggen? 

Vissen die we vangen om op te eten kunnen dus ook plastic in hun maag hebben. Niet 

echt gezond voor ons! Omdat er steeds meer plastic in ons eten terecht komt loop je kans 

om ziek te worden. 

Door mee te doen aan de Kidsrun steun jij de strijd tegen plastic! 

 

WIE ZET ZICH IN TEGEN PLASTIC? 

De Plastic Soup Foundation is een organisatie die zich wereldwijd inzet om mensen te 

informeren over de effecten van plastic in het milieu. Ook voeren zij actie om het gebruik 

van plastics te verminderen en te zorgen dat plastic vaker opnieuw gebruikt wordt. Deze 

organisatie kan alleen maar actievoeren als zij daarvoor geld krijgen en daar zet jij je voor 

in! 

HAAL JIJ GELD OP OM ONS TE STEUNEN? 

Jouw inschrijfgeld gaat naar de Plastic Soup Foundation en daar zijn we heel blij mee! 

Maar nog liever zien wij dat jij jouw Kidsrun laat sponsoren door buren, familie en 

vrienden. Je kunt ze vragen of zij iets willen geven om de strijd tegen plastic mogelijk te 

maken, zodat jouw Kidsrun echt betekenis heeft!   

Na inschrijving krijg je een envelop thuis gestuurd met een informatiekrantje en een 

sponsorkaart, zodat jij met een goed verhaal op pad kunt om geld in te zamelen! 

Vraag ook aan je vriendjes en vriendinnetjes of zij mee willen doen aan de 

Kidsrun! 

  



 

 

DOET JOUW SCHOOL OOK MEE? 

Ben jij enthousiast en wil je dat jouw school ook mee doet aan de Kidsrun? Je kunt met 

de hele klas of met een groep vriendjes van school mee doen! 

Voor jouw school is er een lespakket over de plastic soep. Laat jouw meester of juf contact 

met ons opnemen om het lespakket, dat bestaat uit spannend en avontuurlijk 

lesmateriaal over de plastic soep, bij ons aan te vragen.  

Wil je nog een leuk filmpje zien over de plastic soep? Kijk dan op YouTube: 

https://youtu.be/bKoSdT0HgBI  

Op de volgende pagina hebben wij wat tips voor je, om je eigen plastic gebruik te 

verminderen! 

Succes en heel veel plezier! 

Met hartelijke groet, 

Annemiek Smeenk, 
Coördinator Educatiecommissie, 
 

Johan Broesder, 
Voorzitter Stichting 40Mijl. 
  

https://youtu.be/bKoSdT0HgBI


 

MINDER PLASTIC, IK HELP MEE! 
 

Minder plastic in de oceanen, je kunt er zelf ook wat aan doen door minder plastic te 

gaan gebruiken! Hier staan een paar snelle tips! 

1. Houd een spreekbeurt of maak een filmpje over plastic soep op 

je school. 

2. Gebruik minder plastic. Neem bijvoorbeeld je eigen drinkbeker 

mee naar school en een lunchtrommel in plaats van een pakje en 

boterhamzakje. 

3. Shop met je eigen tas. Neem geen plastic draagtasjes meer aan. 

4. Gooi geen afval op straat, in de bosjes of in het water. 

5. Ballonnen zijn leuk, maar ballonnen oplaten is minder leuk. Want 

wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. Zeevogels raken 

verstrikt in de touwtjes en koeien eten de ballonnen bij het 

grazen. Kijk op www.dieballongaatnietop.nl 

6. Poets je tanden niet met plastic! Check je tandpasta met de 

gratis Beat the microbead app 

7. Vertel ons verhaal aan al je vrienden en familie! 

 

http://www.dieballongaatnietop.nl/

