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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. 

 

Fundraising evenement Black&White Kafé Breda  

Wat een geweldige Wereld Oceaan DAGEN hadden we van 8 tot en met 12 juni bij Black&White Kafé 

Breda. Met grote dank aan het Black&White Kafé Breda die hun locatie aangeboden hebben en een 

heerlijk driegangenmenu met oceaanthema hebben gecreëerd. Door de prachtige tentoonstelling van 

Dos Winkel, zijn inspirerende lezing en alle lieve mensen die iets gedoneerd hebben, of hebben 

gekocht tijdens de superleuke veiling, het lekkere zeewier en de leuke loting hebben we een prachtig 

bedrag opgehaald! 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van Sea First hebben we zo’n enorm bedrag bij een 

zelfgeorganiseerd evenement bij elkaar gekregen. Wat kunnen we daar weer veel mooie acties voor de 

bescherming van de oceaan mee starten. Dank! 

 
Wij willen graag extra bedanken: 
iedereen van het BLACK & WHITE KAFE  
DOS en BERTIE WINKEL 
Martijn van Damme, NORTH SEA GREENS North Sea Greens b.v. 
Tamara van CARROT AND KALE  
Esther van DUTCH HARVEST Dutch Harvest Hemp tea 
Bart van STEKKIE Stekkie  
CAROLINE VAN DER WEGEN en VEILINGMEESTER Johan Meesters 

https://www.facebook.com/DosWinkel?__cft__%5b0%5d=AZVz7HyaiKhuBTrBQ1Bpd3MbQ9yDIcTAav2G8bU2MWNcwCA5ZUMmJaTapEaVz8dBhKkGPu61cAX9v-qHUkD7oDLVq8kPPwgeWcWDA8YRDFrGbGLS6alQu-BXdOL18hKOdrbniC-EVc1Q9ilSdgYe_ZylRtCymggrUWQmLMTw7FfY6Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/NorthSeaGreensbv?__cft__%5b0%5d=AZUltdjb2K0iEJ8tIVsvgWga0xgDmJRreUJmlZjpHr06i011bJxW0DZM0sf3c6-NDhCiyiosO2pyyH7XFlhjFzHQF67GSdUNokV3rjctjNvl46D73jNn6GFPmcueoIxc--_k3bOVQ6wQfdXdg-aq5HNTqp9oZhjYxY9DWxlhHjEJHKBis_VOBPxKXX5oS4jQ1gQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DutchHarvestHennepThee?__cft__%5b0%5d=AZUltdjb2K0iEJ8tIVsvgWga0xgDmJRreUJmlZjpHr06i011bJxW0DZM0sf3c6-NDhCiyiosO2pyyH7XFlhjFzHQF67GSdUNokV3rjctjNvl46D73jNn6GFPmcueoIxc--_k3bOVQ6wQfdXdg-aq5HNTqp9oZhjYxY9DWxlhHjEJHKBis_VOBPxKXX5oS4jQ1gQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/stekkie.ecosysteem?__cft__%5b0%5d=AZUltdjb2K0iEJ8tIVsvgWga0xgDmJRreUJmlZjpHr06i011bJxW0DZM0sf3c6-NDhCiyiosO2pyyH7XFlhjFzHQF67GSdUNokV3rjctjNvl46D73jNn6GFPmcueoIxc--_k3bOVQ6wQfdXdg-aq5HNTqp9oZhjYxY9DWxlhHjEJHKBis_VOBPxKXX5oS4jQ1gQ&__tn__=-%5dK-R
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Activiteiten 

Naast deze fantastische Wereld Oceaan DAGEN deden we nog veel meer: 

• We gaven veel lessen op scholen, gastcolleges en lezingen en hebben daarmee vele 

duizenden mensen bereikt; 

• We waren zeer actief via onze digitale (social) media om mensen te informeren over diverse 

onderwerpen. Bijvoorbeeld over het onderzoek waarin aangetoond werd dat er nu helaas ook 

micro- en nanoplastics in menselijke ontlasting te vinden zijn. Ook deelden we met grote 

regelmaat inhoudelijke artikelen, onderzoeken en leuke weetjes via onze websites; 

• We verstuurden een brief naar de minister-president van de Faroe Islands en zochten aandacht 

via social media voor de Grindaráp: stranden vol gedode dolfijnen (grienden) die in een door 

bloed roodgekleurde baai liggen…! 

• We vroegen aandacht voor de vissenpetitie. Het dierenleed in viskwekerijen is enorm. Daar 

moet nu verandering in komen. De komende maanden werkt de Europese Commissie aan 

nieuwe wetgeving voor (zee)dierenwelzijn. Dit is een belangrijke kans om het welzijn van vissen 

te verbeteren. Teken daarom nu de petitie en spreek je uit voor de vissen! 

• We deden onderzoek, namen deel aan diverse campagnes, namen deel aan diverse 

lobbybijeenkomsten met onze partners en natuurlijk informeerden we onze ruim 8.500 volgers 

via diverse sociale media over bijvoorbeeld macro-, micro- en nanoplastics en de gevolgen van 

overbevissing. 

 

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 2022 

droegen ongeveer 215 donateurs ons een warm hart toe. Ook hebben we flink wat incidentele donaties 

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

dat u ons in 2023 weer wilt steunen, zodat we samen de wereld een beetje beter kunnen maken.  

 

Volg je ons al? 

Websites: 

• https://www.seafirst.nl/ 

• https://www.seafirst.org/ 

• https://seafirstkids.nl/ 

 

 https://www.facebook.com/SeaFirstFoundation/ 

 https://www.linkedin.com/company/seafirstfoundation/ 

https://twitter.com/Sea_First 

 

En schrijf je in voor onze nieuwsbrief (link). 

 

  

https://www.seafirst.nl/
https://www.seafirst.org/
http://eepurl.com/dfcmjP
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1e kwartaal  

01-02-2022 Lespakket de plastic soep. Een van de grootste milieu-uitdagingen van deze tijd! 

12-02-2022 Samenwerking A Salty Journey 
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2e kwartaal 

02-04-2022 
03-04-2022 

Duikvaker, EXPO Houten 
Stand en op beide dagen de lezing Onderwatergeluiden door Maikel Wagemans 

05-05-2022 
07-04-2022 

Online lezing Onderwatergeluiden, Maikel Wagemans 

20-05-2022 Studio Plantaardig, interview met Dos Winkel 
Ook beschikbaar als podcast op Spotify (link) 

06-06-2022 Film Sea the Truth, met lezing Dos Winkel, mede namens Artsen voor Duurzaamheid, 
Filmhuis Klappei, Antwerpen 

08-06-2022 
tot en met 

12-06-2022 

Wereld Oceaan Dag – themaweek, Black&White Kafé Breda 
Tentoonstelling Ocean Art met detailbeelden van onderwaterdieren van Dos Winkel 
11 juni: Ocean Friendly Charity Dinner & Lecture & Veiling 
12 juni: Ocean Friendly Charity Lunch & lecture & Vegan markt & Loting 

 

 

https://open.spotify.com/episode/3JNJzgCdcNO7ZB1V4PYeHh?si=14547066ecff4526&nd=1
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3e kwartaal 

3-9-2022 
4-9-2022 

Veggieworld, Expo Houten 
Stand en lezing Wat is er mis met vis? Door Dos Winkel 

18-9-2022 Spar Mechelen al 10 jaar tonijnvrij 

29-9-2022 Gastlessen door Dos Winkel op SJABI, Middelbare School van Puurs (B). 

30-9-2022 Coffee Corner sessies met Dos Winkel bij Breda University of Applied Sciences. 
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4e kwartaal 

 Lezingen in de bibliotheek van Hemiksem (B) door Dos Winkel 

 Lezing Rotary van Antwerpen Noord door Dos Winkel 

4-10-2022 Lezing voor het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap door Dos Winkel 

17-10-2022 Transitiecoalitie voedsel, gastspreker Sophia Koene 

20-12-2022 Sustainable Fair, Howest Brugge, georganiseerd door de richting Biomedische 
Laboratoriumtechnologie. Oceaanverzuring, met een Sea First stand 

23-12-2022 Vredesdienst voor Dieren 
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