Jaarverslag 2020

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
2020 was voor veel mensen en organisaties een lastig jaar. Door Corona ging onze maatschappij in
lock-down en werden veel lessen, lezingen, evenementen en vrijwilligersupdates geannuleerd. In de
loop van de maanden leerden we steeds beter online (samen)werken. Corona deed ons ook
reflecteren op onze eigen aanpak. Als stichting hebben we ideeën hoe we ‘Oceaan geletterdheid’
laagdrempelig als lespakket kunnen aanbieden. Daarover volgend jaar meer.
Een greep uit onze activiteiten in 2020
• We gaven lessen op scholen, gastcolleges en lezingen. Deels online en deels fysiek;
• In 10 korte videoboodschappen gaf Dos Winkel mini-colleges ‘Oceaan geletterdheid’;
• Mondkapjes en wegwerp handschoenen kwamen helaas met stip de top 5 van vaak
voorkomende zwerfafvalitems binnen. We voerden actief campagne tegen dit Coronazwerfafval;
• We brachten het slachten van haaien voor Coronavaccins onder de aandacht;
• We lanceerden twee prachtige nieuwe en informatieve websites:
o www.seafirst.nl, gericht op onze lessen en lezingen
o www.seafirst.org, de ‘org’ zegt het al een beetje, over onze organisatie.
• @SeaFirstKids kreeg een eigen Instagrampagina, speciaal voor leerkrachten, ouders en
kinderen. Eigenlijk is het voor iedereen een leuke en leerzame pagina! Volg je ons al?
• In de tweede helft van het jaar zijn we gestart met een maandelijkse fotowedstrijd;
• We voerden lobby, werkten samen met onze partner-organisaties en deelden tal van petities.
Daarnaast deden we nog duizend andere dingen. In dit jaarverslag hebben we per kwartaal een aantal
highlights opgenomen.

Dank voor uw steun!
Sea First is een vrijwilligersorganisatie en voor ons werk zijn we afhankelijk van uw steun. In 2020
droegen ongeveer 250 donateurs ons een warm hart toe. Ook hebben we wat incidentele donaties
ontvangen. Geweldig dat u zich inzet voor de oceaan! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! We hopen
dat u ons in 2021 weer wilt steunen, zodat we samen de wereld een beetje beter kunnen maken.
Iedere bijdrage is voor ons bijzonder. Zonder anderen tekort te willen doen, willen we even benoemen:
• De veiling van unieke serveerplanken van mangohout van Carrot &Kale;
• De bijdrage van Saval. De opbrengst van hun PFAS-vrije F3 schuimblusser gaat naar Sea First.
Op onze website kunt u de jaarrekening vinden.
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1e kwartaal
11 januari
1 februari
2 februari

Unchained TV Animal Rebellion NL Launch event met een lezing van Dos Winkel
Duikvaker, EXPO Houten, met een stand en de lezing “koraalriffen en
zonnebrandcrèmes” door Maikel Wagemans

5 februari

Lezing over oceanen en klimaatverandering door Dos Winkel, Schilde
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11 februari

Lezing over het belang van de oceaan op Warme truien dag, Mater Salvatoris
Instituut, Kapellen

17 februari

Op de barricaden voor de oceanen, demonstratie grootouders voor het klimaat,
Brussel-Centraal
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29 februari
1 maart

Veggieworld, Utrecht met een stand en supertof kinderprogramma met een
voorleesverhaal en oceaanquiz.

10 maart

Voordracht Dos Winkel en film LoveMEATender van Manu Coeman, Deurne
(Antwerpen)
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2e kwartaal
8 juni
26 juni

Wereld Oceaan Dag, Online campagne
Diervriendelijke parlementaire BBQ
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3e kwartaal
7 juli
5 september

Publicatie van een artikel over kweekvlees, Annika Verdam
Presentatie (Engels) en Q&A voor de Zweeds-Nederlandse Vereniging over ‘The
Marine Life in the Baltic Sea’, Noordwijk, door Joanna Bouma
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4e kwartaal
5 oktober

Nieuwe websites live!
Op www.seafirst.org lees je meer informatie over Sea First. Hier zetten we op een
overzichtelijke manier uiteen wat precies de problemen en de bedreigingen voor de
oceaan zijn, en hoe Sea First daar met educatie en informatie een oplossing voor wil
bieden. Ook lees je hier de getuigenissen van onze ambassadeurs en interessante
nieuwsberichten.
De website www.seafirst.nl is een activatiewebsite. Met een paar klikken kan men
hier een gastles of een lezing boeken, zich inschrijven voor de nieuwsbrief, of
informatie aanvragen. Ook staat hier een verzameling “dierloze” recepten.

14 oktober

Online gastcollege, Breda University of Applied Sciences,
“The Ocean and the Unknown Side of Climate Change, Dos Winkel
Afsluiting 10 weken durend project Vox College, Amsterdam
We kijken samen terug op een succesvol project waarbij de leerlingen veel geleerd
hebben over de oceaan, onze wereld en duurzaamheid!

26 oktober
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14 november

Dit kwartaal zijn we via social media gestart met een maandelijkse fotowedstrijd.
Online symposium met lezingen van Nanne van Hoytema, Rosa van der Ven,
Laura Govers en Lobke Faasen

Kerstpakketten actie
12 december

Publicatie artikel over zeegras: https://www.seafirst.nl/nieuws/tuinieren-in-de-

egeische-zee
19 december
23 december
30 december

Winactie voor leerkrachten op Instagram “Alfabet van de zee”
Live-stream Vredesdienst voor dieren
Artikel over het op drie na grootste zeereservaat bij Tristan da Cunha
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