Westmalle, 19 maart 2018

Betreft: bestelling waterfles

Geachte ouders
Beste leerling

Tijdens de ‘week van de duurzaamheid’ hebben we in onze school alle PMD-afval van één week
verzameld. Dit leverde een indrukwekkende hoeveelheid afval op, waarvan we een groot deel kunnen
voorkomen. Het eenmalig gebruik van petflesjes bracht bij ons de inspiratie om zelf een verandering
in gang te zetten.
We zouden graag petflesjes vervangen door een meer duurzame oplossing. Onze keuze is gevallen op
waterflessen van het merk Dopper, geproduceerd door een bedrijf dat niet winst als doel heeft, maar
wel impact op een betere wereld. Zij gebruiken bij hun productie plastic afval uit de oceanen. Voor wie
meer info wenst: https://dopper.com/nl.
Waarom deze actie? Waarom doen we dit?
We willen de grote hoeveelheid plastic afval op school verminderen.
We willen bijdragen aan een wereld met minder plastic: 50% van het plastic wordt na gebruik
onmiddellijk weggegooid. Wereldwijd wordt slechts 1% van het plastic gerecycleerd. Per dag
verdwijnen er vrachtladingen plastic in onze oceanen. Dat plastic komt in kleine deeltjes via
zeeleven en vogels in onze voedselketen terecht. 1 miljoen zeevogels en 100.000 zeezoogdieren
worden jaarlijks gedood door het plastic in onze oceanen.
• We willen mee zorgen voor een duurzaam gebruik van grondstoffen. Voor de productie van
1 plastic flesje is immers 1 liter water en 1 liter olie nodig.
•
•

Wij bieden onze leerlingen vrijblijvend de kans om deze Dopper waterfles met logo
van de school te bestellen en zo dus ook een ecologisch steentje bij te dragen. De
richtprijs hiervoor is € 8,50.
Indien u interesse heeft, kan u deze waterfles bestellen via smartschool.
U kan uw bestelling nog doorgeven t.e.m. maandag 26 maart.
De kosten zullen verrekend worden via de volgende schoolrekening.
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