
Contact

Partners
Elk stuk afval dat onze vrijwilligers verwijderen is 
rechtstreeks toe te schrijven aan de steun van onze 
sponsors.

Facebook

Social Media

Instagram

Twitter

Website

www.instagram.com/properstrandlopers/

@Properstrand, #properstrandlopers

Onze facebookgroep is de stek waar iedereen 
berichten of foto’s  van opruimacties kan plaatsen.  
Meld je aan in Facebook, geef ‘Proper Strand Lopers’ 
op in de zoekfunctie en maak je gratis lid.  
Laat je opgaan in de enthousiaste sfeer van de leden, 
gemiddeld dagelijks worden er individuele opruim-
acties gepost.  Ook worden evenementen en geza-acties gepost.  Ook worden evenementen en geza-
menlijke opruimacties hier aangekondigd, hoewel 
ze op onze website iets makkelijker te vinden zijn.
Alle resultaten van de acties worden maandelijks 
in mapjes geplaatst in ‘Albums’. 
Onze groep is ook een discussieplatform, waar veel 
relevante informatie over organisaties en groeperingen
te vinden en te bespreken is.te vinden en te bespreken is.

www.facebook.com/groups/properstrandlopers

Ook via Instagram en Twitter kun je onze belangrijkste 
berichten volgen: 

Via de facebookgroep is het door de dagelijkse stroom 
van geplaatste berichten soms moeilijk om bepaalde 
zaken terug te vinden.  Onze website biedt de mogelijk-
heid om snel algemene informatie, alsook de interes-
santste posts en komende evenementen te raadplegen.
Bekijk onze blog met fotoreportages, projecten en
samenwerkingen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.samenwerkingen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Door de integratie van berichten die op onze facebook-
groep staan hoef je op onze website niets te missen.

Website: www.properstrandlopers.be

Email:  properstrandlopers@hotmail.com
    
Tel:   0473/792218



Bewustmaking
    Beweging
       Hoop
        Zinvol
         Sociaal
          Fun

Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief dat mensen 
tracht bewust te maken van de afvalproblematiek in de 
wereld, maar in de eerste instantie in onze eigen omgeving.
Ons streefdoel is om een mentaliteitswijziging teweeg te 
brengen door mensen de problematiek zelf te laten 
ervaren.
Onze facebookgroep is hierbij het voornaamste Onze facebookgroep is hierbij het voornaamste 
instrument om met elkaar te communiceren.

“Neem een ecoselfie en red een stukje planeet.”

Aan zee is aangespoelde of achtergelaten afval scha-
delijker dan elders.  Kunststoffen breken sneller af in 
kleinere stukken wat zware gevolgen heeft voor de 
kwetsbare ecosystemen.  Scherpe en gevaarlijke voor
werpen zijn voor ons een absolute prioriteit en moeten zo
snel mogelijk verwijderd worden.  Onze mening is dat we 
allen de verantwoordelijkheid dragen voor de netheid allen de verantwoordelijkheid dragen voor de netheid 
en veiligheid van onze omgeving. Eenieder die dus 
gebruik maakt van deze omgeving kan een bijdrage 
doen door enkele stukken in de vuilbak te deponeren.  
Een kleine moeite maakt een wereld van verschil! “Elke bijdrage, hoe klein ook, telt”.

Ieder lid kan berichten van opruimacties plaatsen in onze 
facebookgroep en op deze manier worden andere 
vrijwilligers aangespoord om hetzelfde te doen.
Het ruimen van zwerfvuil en de manier waarop we het in 
beeld brengen heeft een positief effect op ons gedrag van 
ons publiek.  
VVia grote opruimacties trachten we de groep te verster-
ken en elkaar beter te leren kennen.  Het is sociaal, 
zinvol, gezond en iedereen keert met een goed gevoel 
terug naar huis.
Daarnaast werken we ook actief mee aan projecten die 
de oorzaken van afval trachten te beheersen of 
voorkomen.  We proberen eigen ideeën vorm te geven 
en richten voorstellen aan lokale besturen, dit telkens en richten voorstellen aan lokale besturen, dit telkens 
met behoud van onze eigenheid en politieke neutraliteit. 

“Wij hechten waarde aan voorwerpen 
die waardeloos lijken”.

Individuele waarde

Maatschappelijke waarde

Planetaire waarde

Samenwerking met overheid
Een rol spelen in beleidsvorming
Ecolabel voor ondernemingen

         Onderzoek & monitoring
       Afvalruiming
  Sensibilisering
 

Wie zijn we?

Wat doen we?

Opgericht begin september 2016 en van meet af aan een succes . 
De groep krijgt heel wat media-aandacht in kranten en op de radio.  
Het ledenaantal verveelvoudigde zich in een jaar tijd tot ruim twee-
duizend.  Naar schatting werd reeds een 33.000 liter afval geruimd
door individuele acties en ongeveer 9.000 liter van grotere 
gezamenlijke acties.

Waarom doen we het?


