Jaarverslag 2015

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 2015 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. We hebben weer veel
mensen kunnen vertellen over waar Sea First voor staat:
“Educates to Protect”. We hebben hierdoor een aantal nieuwe
donateurs mogen verwelkomen.

18 april, Earth Day, Den Haag
Zaterdag 18 april was het Earth Day in Nederland! Ter ere van
deze dag heeft Joanna Bouma namens de Sea First Foundation
gesproken in de Christus Triomfatorkerk in Den Haag. Ook
waren we met een stand aanwezig op dit evenement met
informatie over onze missie, en wat jij kan doen om te helpen!

19 april, Beach clean-up Take2, Noordwijk
Zondag 19 april was het weer tijd voor ons strand-evenement,
de Sea First Beach Clean Up! Voor iedereen die het strand een
warm hart toedraagt. Het strand is weer mooi opgeruimd, zodat
iedereen weer optimaal kan genieten van de schoonheid van de
natuur! Dank voor de inzet en gezelligheid!

25 april, Planteters event, Dronten
Tijdens een lezing op het Planteneter event vertelde Dos Winkel,
onderwaterfotograaf en duiker over hoe slecht het gaat met
onze prachtige oceanen. Daarnaast was Sea First aanwezig met
een mooie stand.

19 en 20 september, Puur Fair, Amsterdam
Op de Puur Fair waren we aanwezig met een stand. Op de Puur
Fair zijn tientallen mooie stands met eerlijke producten op de
volgeboekte beursvloer, inspirerende workshops en lezingen en
excursies naar twee groene broedplaatsen.

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

21 september, lezing Lions club, Tilburg
Dos Winkel heeft een boeiende lezing voor de Lions club Tilburg
gehouden.

1 november, Vegfest, Jaarbeurs Utrecht
Sea First was aanwezig met een stand en een boeiende lezing.

19 december, Viva las Vegas, Chrismas editie, Rotterdam
Lezing Dos Winkel “wat is er mis met vis?”. Dat vlees eten een
ramp is voor de dieren en het milieu, is inmiddels de meeste
mensen wel duidelijk. Maar kunnen nog wel met een gerust hart
vis eten? Dos Winkel kan als geen ander kan vertellen over het
(dieren)leven en -leed onder de zeespiegel. Waarom is een
schone en levendige oceaan belangrijk en wat kunnen we doen
om de wereld weer een beetje gezonder te maken.
Ook was Sea First Foundation op de infoplaza aanwezig met een
stand.
22 december, Vredesdienst voor dieren, Amsterdam

