Proper Strand Lopers.
HISTORIEK
Proper Strand Lopers is ontstaan vanuit een Facebookgroep die mensen tracht bewust
te maken van de afvalproblematiek in de wereld, maar vooral op onze stranden, langs
wegen, in bossen en parken. We proberen een mentaliteitswijziging teweeg te brengen door mensen de
problematiek zelf te laten ervaren. Het concept is simpel: via het plaatsen van de foto’s van individuele of
gezamenlijke opruimacties in de groep worden andere mensen aangespoord om hetzelfde te doen. Onze
organisatie telt een 2000 tal facebookleden die samen vorige maand 8000 liter afval van de Belgische stranden
hebben gehaald.
Ons ledenaantal blijft stijgen en er is nood naar een professionele omkadering. We hebben daarom de status van
vzw in oprichting aangenomen. Onze website is in opbouw en we zijn op zoek naar een vaste locatie om samen
te komen, materiaal te stockeren en waar mensen opruimmateriaal kunnen ophalen.

MISSIE
Afval hoort niet in de zee. Proper Strand Lopers pleiten voor aanpak bij de bron, goed afvalmanagement op zee,
in de havens, het voorkomen van zwerfafval door toerisme en de verontreiniging van waterlopen. Proper Strand
Lopers moedigt iedereen aan om zwerfvuil op te ruimen van onze stranden, bossen, parken, beken en in de stad.
Proper Strand Lopers roept ook het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid op
zich gezamenlijk in te spannen voor een maximale eliminatie van het aantal afval items op stranden in België.
We streven naar een circulaire economie dat wordt gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een
herstellend en vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog
mogelijk waarde te laten behouden. Het aanpakken bij de bron van overmatige productie van afval door
producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van
producten te faciliteren, en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden
gebruikt voor gelijkwaardige producten.
In een circulaire economie worden materiaalkringlopen gesloten naar het voorbeeld van ecosystemen: toxische
stoffen worden geëlimineerd, afval bestaat niet want elke reststroom heeft waarde voor een nieuw product,
producten worden na gebruik teruggenomen door de producent die het product herstelt en een tweede, derde of
vierde gebruiksleven geeft en reststromen worden gescheiden hergebruikt in een biologische en een technische
kringloop.
Proper Strand Lopers ondersteunt mensen zowel individueel als tijdens groepsactiviteiten om
zwerfvuilopruimacties te organiseren. Er worden ontspannende, culturele, sportieve, sociale en maatschappelij
vormende activiteiten georganiseerd.

DE KRACHT VAN HET BEELD
https://www.facebook.com/groups/properstrandlopers
http://www.properstrandlopers.be

