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80% van plastic in oceanen komt van het land
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Tijdens een zeiltocht zag oprichter Thomas van Thiel midden in de Atlantische Oceaan een
plastic ﬂesje drijven, nog helemaal intact. Na deze confrontatie werd stichting By the Ocean
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we Unite in het leven geroepen. Met verschillende activiteiten zoekt de stichting naar
oplossingen om plasticvervuiling in onze oceanen te voorkomen. Dit is hard nodig, zeker als
je bedenkt dat 80% (!) van al het plastic van het land komt.
By the Ocean we Unite organiseert grote en kleine zeilexpedities en expedities voor bedrijven in en rond Nederland die het
probleem van plasticvervuiling laten zien. Met documentaires, lezingen en symposia zorgt By the Ocean we Unite voor meer
bewustwording bij mensen en bedrijven.
De stichting bezoekt ook scholen om kinderen te vertellen over de plasticsoep. Er wordt gewerkt aan een uitgebreid
educatieprogramma voor scholen. Door het organiseren van beach cleanups en exposities wil By the Ocean we Unite
mensen bewegen anders om te gaan met plastic, om zo een positieve impact te hebben op het milieu.

Nieuwe documentaire
In maart 2018 gaat een team van By the Ocean we Unite naar Mexico om tijdens de World Ocean Summit een documentaire
te maken over het plasticprobleem in de oceanen. De ﬁlm zal zich niet alleen rondom de Summit afspelen, maar ook
vertellen over de problematiek van het Yucatángebied dat bekend staat om de rijke Mayacultuur en de grote biodiversiteit.
In de afgelopen decennia is 50% van de wereldwijde koralen afgestorven. Het Caribische koraal loopt ook gevaar. Het Sian
Ka’an-reservaat is een gebied met diverse planten en dieren zoals de jaguar, de poema en vier verschillende soorten
zeeschildpadden. De biodiversiteit wordt door de milieuvervuiling ernstig bedreigd.
De lokale bevolking in het gebied is voor een groot deel afhankelijk van de oceaan. Veel mensen krijgen hun inkomen vanuit
het toerisme of de visserij. En juist deze sectoren staan door de opwarming van het klimaat, de stijging van de zeespiegel en
het vervuilen van de lokale wateren enorm onder druk.

Zo helpt Charity Pot
Ken je onze Charity Pot al? Dit is de meest gulle hand- en bodylotion ter wereld. De volledige opbrengst (excl. btw) doneren
we namelijk aan een goed doel. Met onze donatie kan By the Ocean we Unite onderzoek doen naar het probleem van
plasticvervuiling, om uiteindelijk de nieuwe documentaire in Mexico te realiseren en zo bewustwording bij mensen te
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Lees meer:
Website By the Ocean we Unite
By the Ocean we Unite op Facebook
Alles over de Charity Pot

Lees alle Lush nieuwtjes in onze nieuwsbrief! Geef je nu op en mis niets!
Foto: Rebecca Tanner / By the Ocean we Unite
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