
Earth Hour 2022 - #stopplasticpollution Social Media Posts 

Facebook + Instagram Afbeelding (te vinden in de online toolkit) 

Plastic. Handig? Zeker. Maar weet jij hoe lang het duurt voordat plastic 
afbreekt? Een plastic tasje vergaat pas na 20 jaar en een plastic fles  
na een 450 jaar!   
 
Miljoenen plastic flessen, tassen en ander plastic afval komen in onze 
oceanen terecht waar het een gevaar is voor het leven onder water.  
Vissen, vogels, dolfijnen, schildpadden en andere zeedieren zien plastic, 
vaak in heel kleine deeltjes, aan voor voedsel. En door het op te eten, 
kunnen de zeedieren een langzame en pijnlijke dood ondergaan.  
 
Niet alleen het zeeleven wordt bedreigd door plastic. Kleine plastic deeltjes  
-micro plastics- komen terecht in de vis die wordt gevangen voor onze 
consumptie. Dus uiteindelijk brengen we onze gezondheid in gevaar met het 
plastic afval dat door ons in de natuur terecht komt.  
 
Helaas komt er ook steeds meer plastic afval in de oceaan voor Suriname 
terecht.  Vind jij ook dat het tijd wordt dat we in actie komen en onze 
oceaan een stem geven? 
 
Doe mee met Earth Hour op 26 maart en laat zien dat je geeft om onze 
natuur, onze oceaan.  
 
Kijk voor meer informatie op  
www.wwfguianas.org/get_involved/earth_hour_2022/ 
 
#earthhour #stopplasticpollution #shapeourfuture 

 

 

Facebook + Instagram Afbeelding (te vinden in de online toolkit) 

Doe jij mee met Earth Hour op 26 maart en geef je onze oceaan een stem? 
 
www.wwfguianas.org/get_involved/earth_hour_2022/ 
 
#StopPlasticPollution #earthhour #ShapeOurFuture 
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https://www.facebook.com/hashtag/stopplasticpollution?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyphqd-JnLGwzu0GFhbSlTcCkX7-9CjV9Kla0G8_k6gleyou6i-l5ypsE5BpGdYQrAv77BrFdRei9wg6qRxdNnp1mKHyc7tx3eQSXgK53GUlZbGs_Fjj8sJ70lqsKp3QiR5dJ05H2UuFRwqbCHdjhEACXCm6U9LXAmz52DA5agMrTrGBATr2g7l_Y60G3JIJQ&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/shapeourfuture?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyphqd-JnLGwzu0GFhbSlTcCkX7-9CjV9Kla0G8_k6gleyou6i-l5ypsE5BpGdYQrAv77BrFdRei9wg6qRxdNnp1mKHyc7tx3eQSXgK53GUlZbGs_Fjj8sJ70lqsKp3QiR5dJ05H2UuFRwqbCHdjhEACXCm6U9LXAmz52DA5agMrTrGBATr2g7l_Y60G3JIJQ&__tn__=*NK-R


 

Facebook + Instagram Afbeelding (te vinden in de online toolkit) 

Wist je dat een rietje gemiddeld maar 5 seconden (!) wordt gebruikt voordat 
het in de prullenbak belandt? En dat het 200 jaar duurt voordat het vergaat?  
 

Iedereen kan elke dag bijdragen aan minder gebruik van weggooiplastic. JIJ 
ook! Hier zijn 6 simpele manieren: 
 

#reuse #stopplasticpollution #earthhour #reduceyouruse #shapeourfuture 

 

Facebook + Instagram Afbeelding (te vinden in de online toolkit) 

������ Doe mee met de eerste Earth Hour - Plastic Pick Up ��� Run in 
Paramaribo, georganiseerd door WWF-Guianas!  
Pak al rennend plastic afval op - goed voor jouw conditie én voor de natuur!  
���������������� 
 
Wanneer: 26 maart 2022 
Aanmelden: 17:00 uur 
Start: 17.30 uur  
Afstand: ongeveer 5 km 
Aanmelden, start & finish: Waka Pasi (zijde Grote Combéweg) 
 
Schrijf je NU in met een team van 3 - 10 personen via deze link: 
https://bit.ly/3tvrsJN 
 
Deelname is gratis. 
Handschoenen, vuilniszakken en drankjes worden verzorgd. Deelnemers 
ontvangen een mooi aandenken. 
 
Het team dat het meeste (plastic) afval ophaalt, ontvangt een leuke prijs! ���� 
 
Heb je vragen? Mail dan naar info@wwf.sr of kijk op www.wwfguianas.org 
 
@SupportRecyclingSuriname 
 
#stopplasticpollution #earthhour #shapeourfuture 
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