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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 oceaan en daarmee van deze wereld in de weg staan. 

 

Activiteiten 

Na het Coronajaar 2020 was 2021 een makkelijker jaar. We hebben ervaren dat we zowel online als 

fysiek goede en interessante lessen en lezingen kunnen geven en hebben inmiddels online en digitaal 

een prachtig educatief aanbod. 

 

Een greep uit onze activiteiten in 2021: 

 We gaven lessen op scholen, gastcolleges en lezingen. Deels online en deels fysiek; 

 We maakten een fantastisch lespakket over de Plastic Soep. Met dit complete lespakket kan 

een school zelf de lessen over Plastic Soep verzorgen. Er zijn twee varianten: voor 

basisscholen en voor Middelbaar onderwijs.Zie onze website. 

 We waren zeer actief via onze digitale (social) media. Een paar voorbeelden: 

o We deelden maandelijks heerlijke vegan recepten om mensen te inspireren; 

o Sea First heeft fantastische vrijwilligers. Ze stelden zich voor op Facebook 

o Op de Seafirstkids-website hadden we iedere maand een leuk dier van de maand; 

o We deelden regelmatig “weetjes” en andere informatie om onze doelgroep te 

informeren. 

 Samen met de Dierenbescherming, Vissenbescherming, CIWF en de Dierencoalitie stelden we 

het Vissenmanifest op. Het Vissenmanifest bevat 10 punten om vissenwelzijn te verbeteren.  

 Tien weken lang stuurden we op “vrijdag vissendag” een kaart met een van de tien punten om 

de Kamerleden die betrokken zijn bij visserij en dierenwelzijn te informeren. Na de tien weken is 

het manifest aan de Kamerleden overhandigd. 
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 We lanceerden het oceaan kwartet; een leuk en leerzaam spel over de oceaan. Het spel is te 

bestellen via onze website. 

 We deden onderzoek, namen deel aan diverse campagnes (Plastic Soep, Dolfinaria, Eurogroup 

for Animals, Grindadráp (dit jaar zijn 1428 dolfijnen, het hoogste aantal ooit, in een bloedige 

orgie van geweld de dood in gejaagd, omdat de traditie dit vereist), namen deel aan diverse 

lobbybijeenkomsten met onze partners en natuurlijk informeerden we onze ruim 8.300 volgers 

via diverse sociale media over bijvoorbeeld het nieuwste IPCC rapport. 
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 We zorgden voor kamervragen vanwege het gebruik van squaleen (afkomstig uit haaienlevers) 

in de productie van o.a. COVID vaccins. Gelukkig is gebleken dat er geen haaiensqualeen in de 

in Nederland en België gebruikte vaccins zit. 

 

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 2021 

droegen ongeveer 215 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 2022 weer wilt steunen, zodat we samen de wereld een beetje beter kunnen maken.  

 

1e kwartaal 

11 januari NPO Radio 1 van 05u-06u, Dos Winkel te gast bij GAAN. De oceaan als 
belangrijkste zuurstofleverancier 

2 maart Winteruur op VRT, Pol Goossens over Sea First in aflevering 62 (seizoen 6) 

20 maart  Instagram actie Landelijke Opschoondag 
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27 maart Youtube Watchparty Animal Rebellion NL 
Film Sea the Truth met Q&A van Dos Winkel 

29 maart 
30 maart 

Webinar Oceaan geletterdheid, Hogeschool VIVES 
Dos Winkel en Maikel Wagemans 

 

2e kwartaal 

 Vrijdag Vissendag! Start campagne “Vissenmanifest”.  

19 mei OBS Meander, Reitdiep 
Online les over de plastic soep door Maikel Wagemans 

29 mei Lancering oceaan kwartetspel 

8 juni Wereld Oceaan Dag 
 
Partij voor de Dieren, Dordrecht. Film Seaspiracy en lezing Dos Winkel 
De eerste fysieke bijeenkomst van Dos sinds 15 maart. Heerlijk! 

15 juni Rijnlands Lyceum, Oegstgeest 
Lezingen (Nederland en Engels) over Oceaan, Klimaat & gezondheid door Dos 
Winkel 
Gevolgd door een Beach clean-up. Gevonden: resten van visnetten, plastic 
doppen en flesjes en helaas ook erg veel sigarettenpeuken. 
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3e kwartaal 

1 juli Klimaat & Diervriendelijke parlementaire BBQ 

augustus IPPC rapport, 2 artikelen met uitleg over het rapport 

CODE ROOD  https://www.seafirst.nl/.../code-rood-voor-de-mens-maar... 

SPOOKRIJDER  https://www.seafirst.nl/.../het-nieuwe-ipcc-rapport-wie.. 
 

 

 

https://www.seafirst.nl/.../code-rood-voor-de-mens-maar...
https://www.seafirst.nl/.../het-nieuwe-ipcc-rapport-wie..
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4e kwartaal 

18 oktober Breda University of Applied Sciences, gastcollege van Dos Winkel aan de 
studenten van de minor Sustainability, Social Responsibility & Professional 
Identity. 

 

28  oktober Vandaag stonden we stil bij het overlijden van Marijke Santen. Ze was een grote 
vriendin van Sea First maar bovenal buitengewoon actief voor de 
Vissenbescherming. 

31 oktober Vegan Affair’s, Brugge 
Stand en lezing van Dos Winkel 
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12 november 
13 november 

Introductie lespakket “De Plastic Soep” 
Onderwijsconferentie Nederlands Instituut voor Biologie, Egmond aan Zee 
Stand om onderwijsprofessionals te vertellen over het werk van Sea First en het 
lespakket “De Plastic Soep” met onze vrijwilligers Femke Winkel, Sophia Koene 
en Patrick Van Hooydonk 

23 december Livestream Vredesdienst voor Dieren 
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Sea First draait op vrijwilligers 

De oceaan is van groot belang voor al het leven op aarde. Heb je een passie voor de natuur en de zee 

in het bijzonder? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze organisatie willen ondersteunen. Dit kan 

zijn bij het geven van gastlessen (een opleiding Marine biologie is een pré), bemannen van stands, 

het (mede)organiseren van evenementen, social media en website ondersteuning, verspreiden van 

flyers, het vertalen van teksten, en ga zo maar door!  

Hieronder een zijn een paar van onze fantastische vrijwilligers opgenomen (en de anderen zijn ons net 

zo dierbaar). Ze zijn te vinden via https://www.seafirst.org/vrijwilligers. 
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