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Samenvatting 
 

De 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 

de oceanen en daarmee van deze wereld in de weg staan. 

 

Activiteiten 

In 2019 heeft SFF weer veel activiteiten verricht om haar doelen uit te dragen. Fijn dat we zovelen van 

u bij onze activiteiten ontmoet hebben!  

• We gaven veel lessen op scholen, gastcolleges en lezingen; 

• Daarbij zijn we met 'De School' in Maasbree en SBO St. Bernardus een samenwerking 

aangegaan. Heel veel kinderen hebben flink wat geleerd over de bescherming van de oceaan!  

• Bij de Wereldmeerdaagse in Brasschaat en in Mechelen hebben we ruim 6.000 scholieren uit 

het tweede jaar van het middelbaar onderwijs geïnformeerd over de oceanen. Met dank aan de 

inzet van flink wat vrijwilligers was het mogelijk om de leerlingen het belang van de oceaan uit 

te leggen en om te vertellen waarom plastic vervuiling een groot probleem is en welke 

oplossingen er zijn. Ook organiseerden onze vrijwilligers andere leuke dingen. Er was een 

informatief filmpje, het was mogelijk om met duikbrillen door de plastic soep te lopen en konden 

de scholieren tal van andere opdrachten uitvoeren. 

• We hadden een fantastisch benefietconcert met Chris Hinze in het Gimbrère Theater en 

organiseerden beach clean-ups. Ook waren we aanwezig op allerlei evenementen. Niet alleen 

met een stand, maar doorgaans ook met een lezing en/of een special kinderprogramma.   

• We deden onderzoek, namen deel aan diverse campagnes (met name rond de sluiting van 

dolfinaria), namen deel aan diverse lobbybijeenkomsten met onze partners en natuurlijk 

informeerden we onze ruim 8.000 volgers via diverse sociale media over bijvoorbeeld 

microplastics en rond de zomervakantie over zonnebrandcrèmes en het effect daarvan op de 

oceaan. 

 

Op de volgende pagina’s hebben we per maand een selectie van de lessen, lezingen en evenementen 

opgenomen.  

 

Dank voor uw steun! 

Sea First is een vrijwilligersorganisatie en voor ons werk zijn we afhankelijk van uw steun. In 2019 

droegen ongeveer 270 donateurs ons een warm hart toe. Ook hebben we flink wat incidentele donaties 

ontvangen. Geweldig dat u zich inzet voor de oceanen! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! We hopen 

dat u ons in 2020 weer wilt steunen, zodat we samen de wereld een beetje beter kunnen maken.  

 

U bent ons allemaal even dierbaar. Toch willen 

we de actie van Elke en Peter even in het 

zonnetje zetten. Ze liepen ruim 100 kilometer 

tijdens ‘de Dodenmars’ van Dendermonde en 

haalden zo ruim 5.500 euro voor Sea First op. 

Wat een enorme prestatie en iedereen die hen 

sponsorde willen we hiervoor heel hartelijk 

danken! 
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Januari en februari 

09-01-2019 Lezing over oceanen en klimaatverandering, Give it Back, Zelzate 

15-01-2019 Les De Bergop, Tiegem 

04-02-2019 
tot en met  

19-02-2019 

Start Wereldmeerdaagse in Brasschaat,  
in twee weken ruim 6.000 scholieren geënthousiasmeerd voor de oceanen 

02-02-2019 
03-02-2019 

Stand en lezingen Duikvaker, Houten 

08-02-2019 Workshop Toxiciteit, Plastic Avengers Conferentie 

09-02-2019 
10-02-2019 

Vegan A’fair, Oostende 

Van de vader van een van de leerlingen van De Bergop ontvingen we deze prachtige reactie  

Héél hartelijk dank Dos , voor je onbaatzuchtige inzet en motivatie om dit zo mooi en bevattelijk over te 

brengen! Je brengt het niet alleen héél kundig , maar ook sierlijk , elegant en vol overgave. Dat merk en voel je 

als toeschouwer direct. 

Onze kinderen : we zijn het hen verschuldigd te wijzen op de énorme grote menselijke fouten uit het verleden en het heden, 
want ze hebben recht op de waarheid. Ze kunnen dan ook terecht daarvoor boos op ons zijn.Het is aan ons volwassenen om 
NU te tonen dat we enerzijds die fouten erkennen maar dat er ook anderzijds een steeds groeiende groep bewuste mensen 
bereid zijn te dynamiseren in een radicale positieve verandering! 
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En net door to-the-point en no-nonsense lezingen als deze zijn we geneigd om niet meer geleidelijk en afwachtend op 
mogelijke verbeteringen te teren, ze komen immers nooit vanzelf, maar door zulke lezingen open je hiermee een mentale 
boost en zin in verandering die zich alleen maar verder mooi kan ontwikkelen. 
 
Iets waar vaak niet bij stilgestaan wordt, maar wat ik wel ervaar (en dan nog als asociaal wezen); In feite kan zo’n transitie 
een heel fijn en menselijk, sociaal gebeuren zijn, want we helpen elkaar in motivatie via de weg van objectieve 
informatisering. Het wordt zo alleen maar sterker en beter! Dat voel je gewoonweg groeien als we ons daarvoor willen en 
durven openstellen en het voelt gewoonweg juist en rechtvaardig.  
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Maart en april 

Maart Wereldmeerdaagse Mechelen 

09-03-2019 
10-03-2019 

Stand en kinderprogramma Veggieworld, Utrecht 

11-03-2019 Klimaatmars, Amsterdam 

16-03-2019 
17-03-2019 

Lezing en stand Belgian Diving Fair, Kinepolis, Amsterdam 

25-03-2019 Gastlessen de Paradijsvogel,Ypenburg 

08-04-2019 Lezing Dos Winkel, Probus club, Costa Brava 

26-04-2019 Lezing Open Universiteit 

28-04-2019 Vegenement Goes 
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Mei en juni 

05-05-2019 Lezing Hidrodoe, Turnhout 

10-05-2019 Benefietconcert Chris Hinze en lezing van Dos Winkel in het Gimbrère Theater 

11-05-2019 Dinner Lecture Nobele Hoeve, Strijbeek 

14-05-2019 Lezing Natuurzaam, Ter Aar 

19-05-2019 Lezing The Green Shift, Groningen 

20-05-2019 Gastlessen, De Wegwijzer, Soest 

22-05-2019 Lezing en debat, School of Food, Amsterdam 

25-05-2019 Lezing Vegan Today, Amsterdam 

30-05-2019 Dos Winkel live bij Utopia, SBS6 

01-06-2019 Lezing op het Mals festival, Rotterdam 

02-06-2019 Lezing Preek van de Leek, Prinsenbeek 

09-06-2019 Wereld Oceaan Dag 
Sea First Beach clean-up Scheveningen 

15-06-2019 Lezing, Wormerveer 

16-06-2019 Lezing Sea First in de Groote Weiver 

21-06-2019 Lezing Oceans and the Future of our Planet, Amsterdam 
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Juli en augustus   

06-07-2019 Nanne van Hoytema vertelt op NU.nl over giftige pietermannen in de Noordzee 

19-07-2019 Interview Dos Winkel, Kamera Express 

31-07-2019 Podcast huilende zee met Dos Winkel, Lobke Faasen 

09-08-2019 Elke en Peter lopen de Dodentocht van Bornem (100 kilometer!) en sponsoren 
daarmee Sea First 

24-08-2019 Animal Rights March met een speech van Dos Winkel over zeedierenwelzijn 
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September en oktober 

07-09-2019 Lezing, de Madoera, Vlaardingen 

20-09-2019 Plastic soep les, SBO Sint Benardus 

24-09-2019 Partner op de markt van ‘De School’ in Maasbree 

03-10-2019 Deelname Plastic Health Summit 

04-10-2019 Lezing dierenwelzijn, de School, Maasbree 

 

Vijf echte zeemeerminnen  hebben op de 

Wereldhavendagen voor ons geld 

ingezameld! Dat vinden wij helemaal 

geweldig en superlief. Jullie zijn prachtig! 
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November en december 

02-11-2019 
03-11-2019 

Vegenement, Utrecht 

11-11-2019 Zwerfvuil verzamelen en zwerfvuil lessen, de School, Maasbree 

15-11-2019 Haaienles, de School, Maasbree 

16-12-2019 Lezing over de oceaan, het klimaat en onze gezondheid, Sittard 
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