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Rotaryclubs uit de Waterweg regio slaan de handen inéén voor de internationale “EndPlasticSoup” 
actiedag op zaterdag 5 juni 2021. 
 
Rotary is in 2018 met het EndPlasticSoup initiatief gestart omdat de plastic soep een groot, groeiend, 
wereldwijd probleem is. Daarom heeft Rotary International de eerste zaterdag van juni aangewezen 
als officiële EndPlasticSoup dag. 
Willen we in de toekomst onze aarde leefbaar houden, moeten we zowel het zwervende plastic 
opruimen en voorkomen dat er meer plastic bij komt. Dat is waarom deze 1.2 miljoen Rotarians op 
deze dag aan de slag gaan. 
 
Dieren in en om het water raken verstrikt en stikken in het plastic afval, niet alleen in de oceanen, 
maar ook in meren, rivieren en op het land. Plastic breekt niet af en lost niet op maar valt uiteen in 
kleine stukjes. Vissen eten dit op en zo krijgen wij het op ons bord.  
 
De bron van al dat plastic zijn de plastic (drink)verpakkingen, boterhamzakjes, tasjes, die wij teveel 
gebruiken en dan op straat gooien. De wind doet de rest. Plastic komt in het water en via de kanalen, 
grachten en rivieren in de zee terecht. Het gaat om ruim 12,7 miljoen ton plastic afval dat zo per jaar 
in de oceanen belandt, en dit getal neemt helaas alleen maar verder toe met desastreuze gevolgen 
voor het leven op aarde.  
 
Vier Rotaryclubs in het gebied Waterweg (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) hebben afgesproken 
om op deze actiedag in de directe omgeving plastic afval op te ruimen.  



In totaal doen er meer dan 1200 Rotaryclubs over de gehele wereld mee aan deze EndPasticSoup 
dag. 
 
Iedereen kan meedoen 
Deelname aan de End Plastic Soup Day kan vrij eenvoudig. Grootschalig in je gemeente of omgeving 
met bewoners, maar ook kleinschalig.  Kijk hiervoor op de websites van Rotaryclub Vlaardingen, 
Maassluis, Schiedam en Schiedam de Veste en laat een berichtje achter.  
 
Wat is de bedoeling 
De digitale start is op zaterdag 5 juni a.s. rond 09.30 uur met alle deelnemers. Daarna gaat iedere 
club op zijn eigen tijd/wijze en gebied starten met deze actie. Straten, parken, water (in Schiedam 
worden 5 supboards ingezet bij de Schie en Lange- en Korte Haven) en pleinen zullen worden 
schoongemaakt.  
Rotaryclub Schiedam de Veste zal om 10.30 uur starten vanaf de Schie bij de Ooijevaarbrug 
(Vijgensteeg/Schie). 
 
Voor extra informatie: http://www.endplasticsoup.nl 
 
Over Rotary 
 
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij 
Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de 
samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van 
lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je 
(vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan 
anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door 
de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary in Nederland is verdeeld in 7 
districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in 
totaal ruim 19.000 leden.  
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Chris Coppens, Rotary Club Schiedam de Veste 
Telefoon: +31 6 20 05 20 06 
E-mail: chr.coppens@caiway.nl of rcschiedamdeveste@gmail.com 
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