Jaarverslag 2014

Sea First Foundation (SFF) maakt mensen warm voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven
en informeert en sensibiliseert tegelijkertijd over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de
weg staan. Ook in 2014 heeft SFF weer tal van activiteiten verricht om haar doelen uit te dragen: lezingen
aan particulieren en op scholen, onderzoek, bijdragen aan diverse campagnes, etc. In dit jaarverslag is een
korte samenvatting opgenomen.

1 en 2 februari, Duikvaker, Houten
De Duikvaker was weer een groot succes. Met een mooie
standplaats dankzij Expo hebben we veel mensen kunnen
vertellen over waar Sea First voor staat: “Educates to Protect”.
We hebben hierdoor een aantal nieuwe donateurs mogen
verwelkomen.
Onze primeur… de Sea First Dopper viel goed in de smaak en
vond gretig aftrek. Dos kreeg de gelegenheid een mooie
presentatie te geven over Bonaire waar veel bezoekers met
belangstelling naar luisterden.
4 mei, Beach clean-up Take2, Noordwijk
Wat zijn er weer mooie resultaten geboekt op 4 mei met de
strandschoonmaak. 564 zakken, 368 snoepverpakkingen, 106,
rietjes, 139 plastic flessen, 529 touwen en netten < 50 cm en veel
meer.
Iedereen dank voor de inzet en gezelligheid!

8 juni, Wereld Oceaan Dag, Scheveningen
Wereld Oceaan Dag in de Lourdeskerk in Scheveningen. BN'er
Yvonne Kroonenberg en Dos Winkel van Sea First Foundation
hebben deze dag gepresenteerd.
Het was een feest voor de Oceaan, met tal van bekende sprekers,
een geweldig kinderprogramma, de doorbraak deal, diverse
workshops, korte films, kunstenaars en een scholenwedstrijd die
op deze dag haar hoogtepunt bereikte met een prijsuitreiking!
Buiten de Lourdeskerk was het mogelijk een vrije proefduik
maken. Er werd een heerlijke visvrije-, diervriendelijke lunch
geserveerd en er was een divers aanbod aan standhouders.

29 juni, Viva Las Vega’s
Ook dit jaar had Sea First Foundation een stand op Viva las
Vega's. Om 17u was er een presentatie van Dos Winkel, de
oprichter van Sea First.

4 en 5 oktober, Veggie Fair
Twee dagen hebben we Sea First Foundation vertegenwoordigd
op de Veggie Fair, met een mooie stand en twee lezingen.

26 oktober, natuurbehoudmarkt, Rotterdam
Quote van een deelnemer “Vandaag de Natuurbehoudmarkt in
Blijdorp bezocht. Veel organisaties die ons willen helpen beter
met onze aarde om te gaan. En het WNF werd door Sea First
Foundation gewezen op een visvrij kookboek. Het is toch wel erg
vreemd dat het WNF Viskookboeken verkoopt, terwijl het
helemaal niet goed gaat met de visstand op aarde.”

9 oktober, lezing Dos Winkel, Oosterhout
EFFENT is een MAVO in Oosterhout. Na een lezing van mij voor
de docenten heeft de artistieke leerkracht-duizendpoot
Annemiek Tekstra, een prachtig SEA THE TRUTH project opgezet.
Annemiek is bereid om andere scholen die een dergelijk project
willen opstarten, te helpen en te begeleiden. Ik ben supertrots op
deze school, de leerlingen en natuurlijk vooral ook Annemiek!
Dos

22 december, Vredesdienst voor dieren, Amsterdam

