
Ik wil een project delen 

 
 

1. Naam project / activiteit: World Cleanup Day – Rhine Cleanup -  JCI Arnhem 

 

2. Datum van de activiteit: 15 september 2018 

 

3. Organisatie (Kamernaam): JCI Arnhem 

 

4. Om wat voor een soort project gaat het? (laat de opties die van toepassing zijn 

staan) 

- Impact project 

 

5. Doelgroep van deze activiteit is: (laat de opties die van toepassing zijn staan) 

- JCI-leden 

- Young professionals (potentials) 

- Ouderen 

- Werkzoekenden 

- Jongeren & Kinderen 

- Asielzoekers / Statushouders 

- Het project was open voor iedereen! 

 

6. Bij welke SDG(‘s) sluit het project aan? Zet hieronder de nummers van de 

betreffende doelen of vul ‘geen’ in, wanneer je het idee hebt dat het project niet 

aansluit bij de SDG’s. 

3, 6, 12, 13, 14, 15, 17 

 
7. Wat is de omvang van het project? (laat de opties die van toepassing zijn staan) 

- Activiteit/project georganiseerd door 1 lid van een Kamer met lokale impact 

 



8. Korte omschrijving van het project: 

-  ik heb een project georganiseerd voor World Cleanup Day, de grootste vrijwilligersactie 

ooit! Samen met 15 miljoen mensen uit 158 landen hebben wij ons in het zweet gewerkt. 

Omdat JCI een officiële partner is van de World Cleanup Day, hoorde ik er al snel van. Dit 

soort initiatieven spreken mij enorm aan, daarom heb ik ook wat taken voor de landelijke 

commissie gedaan waarna ik me op het eigen project heb moeten focussen. Ik heb gekozen 

om de strandjes langs de Rijn op te gaan ruimen omdat we daar echt duurzame impact 

konden maken. Per jaar stroomt namelijk 1 miljoen kilo vuil de Noordzee in! Vanwege het 

naderende stijgende  water in de rivier, zal al het vuil wat in de zomer is blijven liggen op de 

strandjes (blikken bier, flesjes, sigarettenpeuken) mee worden genomen door het water. De 

dag begon met koffie/thee en wat lekkers, de beleidsadviseur op het gebied van afval van de 

gemeente Arnhem vertelde in een presentatie over het afvalbeleid van Arnhem en hun 

toekomstplannen, er waren veel vragen uit het publiek. Daarna liet het kinderwijkteam zien 

wat je met plastic afval kan maken met de plastic extruder; plastic snippers (van ingezameld 

zwerfafval!) worden verhit en gesmolten waarna je er wat anders van kan maken middels 

een mold. Als laatste gaf ik een presentatie over het wat, waarom en hoe van de World 

Cleanup Day en specifieke aanwijzingen voor onze actie. Daarna werd iedereen voorzien 

van handschoenen, een zak en een prikker en werd er 2,5u heel hard gewerkt. Van alles 

kwam tussen de bosjes en vanaf de strandjes vandaan. Oude banners van 4m lang, we 

vonden een wasmachine, maar natuurlijk vooral ‘stukken plastic’, blikjes en peuken. We 

verzamelden bij een grote container die de gemeente voor ons had neergezet en de 

aanwezige fotografen zagen hun kans schoon een mooi plaatje te schieten. Het afval werd 

gewogen en…. Er is met 40 deelnemers meer dan 1000kg zwerfafval bijeengeraapt! 

Iedereen was erg trots en energiek. Daarna werd genoten van een goede borrel, totdat het 

donker werd.  

 

9. Wat was de impact van het project: 

Met 40 vrijwilligers is meer dan 1000kg afval opgeraapt van de strandjes langs de Rijn en de 

groene strook daarachter (Meinerswijk). 

 

10a. Was er bij dit project sprake van een partnership? (laat de optie die van 

toepassing is staan) 

- Ja, eenmalige samenwerking 

 

10b. Zo ja, met welke organisatie(s) werkten jullie samen? 

- Gemeente Arnhem: kennis, materialen 

- KondorWessels Projecten: locatie symposium incl. faciliteiten en chocola 

- Kinderwijkteam: kennis, materialen en expertise 

- Livit orthopedie: cash 

- Carpe Vita: cash 

- Permiso: juridische aspecten 

- Retulp: goodybag en bidon 

- Mesh Estudio: design marketingmaterialen 
 

10c. Zo ja, Graag logo(‘s) van de partner(s) meesturen (Vergeet niet als bijlage deze 

logo’s toe te voegen) 

Is allemaal online te vinden. Als jullie dit echt nodig hebben kan ik het wel doen, maar is veel 

extra werk. 



 

10d. Zo ja, Geef een korte omschrijving van de samenwerking:  

De beschrijving staat in haakjes erachter. Veel samengewerkt met de gemeente en het 

kinderwijkteam, veel contact via mail en veel ideeen uitgewisseld. Mesh Estudio heeft de 

poster gemaakt wat we hebben gebruikt voor aankondiging en protomotie, het kaartje en de 

fine-tuning van de presentatie.  

 

11. Wat hebben jullie van dit project geleerd? 

Better together. Het is leuker om een project samen te organiseren. Echter, in je eentje krijg 

je ook veel voor elkaar. Als je bezig bent met ‘een goed doel’ en daar enthousiast over bent, 

is dat aanstekelijk. Ik heb zelfs sponsorgeld afgewezen, omdat ik het niet nodig had! In de 

plaats daarvan zorgden ze voor alle deelnemers voor een reepje chocola, erg leuk.  

 

12. Welke resultaten heb je behaald met het project? 

40 deelnemers 

1000 kg opgehaald zwerfafval  

8 sponsoren/partners  

 

13. Voeg links naar nieuwsberichten, Youtube filmpje of foto pagina (bijv. Op 

facebook of op de Kamerwebsite) toe 

1. https://malburger.nl/world-cleanup-day-resultaat-1-ton-afv…/ 

2. https://www.facebook.com/gemeentearnhem/videos/2071884549497542/ 

3. https://www.facebook.com/search/top/?q=world%20cleanup%20day%20-

%20rhine%20cleanup%20-%20jci%20arnhem 
 

14. Wat is jouw naam? En op welk e-mailadres kunnen wij jou bereiken? 

Marieke Kool – mariekekool@Hotmail.com 

 

15a. Heb je nog adviezen, tips of andere handige informatie voor Kamers die een 

vergelijkbaar project willen organiseren? 

Better together! En als je het echt wilt, lukt het ook alleen. Wees enthousiast en ga 

contacten aan, in dit geval is de gemeente een belangrijke speler geweest. Via hun kwam ik 

in contact met diverse andere partners en sponsoren! T.a.v. sponsoren: trek de stoute 

schoenen aan, vragen staat vrij. Een paar honderd euro is voor een bedrijf een klein bedrag, 

voor een event als de WCD is het veel geld.  

 

15b. Indien jullie een projectplan of andere documenten hebben - en willen delen - 

voor dit project stuur dit dan mee in de bijlage.  

Heb ik niet. Ik had een to-do lijstje gemaakt, een draaiboek van 10 zinnen en de 

deelnemerslijst.  

 

16. Beeld zegt meer dan woorden. Daarom ontvangen we graag een aantal mooie 

foto’s van jullie project. Graag minimaal drie - het liefst liggende - beelden van een 

redelijke kwaliteit meesturen als bijlage. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmalburger.nl%2Fworld-cleanup-day-resultaat-1-ton-afval-uit-de-malburgse-uiterwaarden%2F&h=AT0xfqgL_oBKNhS1EVJrwcaoeWhS0fBfxpKo8zEPzddNO5_NDSnvZfP-d2zmnMP4YRzWOjKbwauNzCY8RxwpWBKMhGDLnlWK9ZH_dom81g7h63okslTZmHEF7hvzbGPozkosqSyrP0hJtGDCTlS_5v92uEna4jCG39MN3G934Xjr_soCMy9eZb7aR83MI7FV80CdmcTNAujMvskQK647okSAJhyHRYreL3jYmQXYGCyNcXuTOXFOxo8tZh12SmZHYDiT0DVlPrX62lmq8LIYDxlYK0CCBHoN-yCkKIqogYCB0t6QWQ5wfPEXq_b-OB7KfWqD-nEQxUE9auS9HGBtcIxh-3jpbupeTm9FxguphjlOmIUFHhcq1qRFPa52muS8dz4v8lBJtz-metY
https://www.facebook.com/gemeentearnhem/videos/2071884549497542/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAi0YxcmNffNRML0dPpD1CDTQUxu4Rw_0xaxD27QOGhhf98U4aeqs9MkU5FO-nVInAi-azUY-kd5uGe2K8_aNZjS3342WMSV0dAy5GMBEXb7OgM2F5KcQffojOkZJNvCY--DOvpIRhaz6-s_8nEvjzpGCgqMIr0l6hM1o7QvnFAnCB02zhJ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/search/top/?q=world%20cleanup%20day%20-%20rhine%20cleanup%20-%20jci%20arnhem
https://www.facebook.com/search/top/?q=world%20cleanup%20day%20-%20rhine%20cleanup%20-%20jci%20arnhem


Zie punt 13. Chantal Burink heeft ook enkele foto’s genomen. Op verzoek kan zij die jullie 

toesturen. Deze staan echter ook op facebook.  

 

17. Wil je verder nog iets kwijt? 

 

18. In principe dingen volledig ingevulde projectformulieren gelijk mee voor de titel 

Project van de Maand (indien ze uiteraard in de afgelopen maand hebben 

plaatsgevonden), indien je dit niet wilt geef dat dan hieronder aan. 

 

 


