
Clean2Antarctica:	Afval	ontmoet	Avontuur	
Cool	to	be	part	of	it!	

	
	
Groen denken? Groen doen! 
Afval is een van de meest waardevolle grondstoffen die wij hebben. Met bestaande 
technieken kunnen wij er alles van bouwen wat we maar willen. Een schone en 
duurzame levensstijl staat dus gelijk aan een wereld vol nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe kansen. Toekomstmuziek? Welnee, want… 
 
Een unieke expeditie zorgt voor inspiratie en educatie 
Wij - duurzame avonturier Wilco van Rooijen en ZeroWaste-pionier Edwin ter Velde – 
zullen in 2017 in de speciaal voor deze expeditie ontworpen Solar Voyager naar de 
geografische Zuidpool reizen – dwars door de meest extreme weersomstandigheden die 
er zijn. De romp van de Solar Voyager is in de kern opgebouwd uit hexagonalen van 
afvalplastic, de aandrijving gebeurt door zonne-energie. Zo laten wij zien dat afval 
feitelijk niet bestaat, want het is een uiterst waardevolle grondstof waarmee je alles kunt 
bouwen wat je maar wilt, met je fantasie als enige begrenzing.   
 
Waarom Antarctica? Voor de jeugd! 
Antarctica is het meest ongerepte continent dat er is, de thermostaat van onze aarde. 
Door juist hierheen te reizen vestigen wij de aandacht op het Antarctica-verdrag, dat in 
2048 verlengd moet worden door mensen die nu nog op school zitten: de jeugd! Met 
hen delven wij afvalplastic, om onze leefomgeving schoner te maken en vooral ook om 
hen iets te leren over de waarde van afgedankte materialen. De jeugd bezorgt ons 
vervolgens een duurzaamheidsboodschap, die wij meenemen naar Antarctica.  
 
Maak deel uit van de expeditie: Cool to be part of it! 

1. Meld u aan door een reply op deze mail en geef aan hoeveel u wilt bijdragen.  
2. Doneer €250,- voor 1 hexagonaal. Meer mag natuurlijk ook! 
3. Wij zorgen dat de jeugd minimaal 2,5 kg afvalplastic verzamelt en dat zij hun 

duurzaamheidsboodschap doorgeven. Of u verzamelt zelf afvalplastic.  
4. Op uw unieke certificaat ziet u welke bouwsteen in de Solar Voyager van u is en 

welke duurzaamheidsboodschap van de jeugd erbij hoort. U ziet hoeveel 
afvalplastic de aan u gekoppelde jeugd heeft verzameld en waar dit gebeurd is.  
Naast een bouwsteen in de Solar Voyager zorgt uw bijdrage dus ook meteen voor 
een schonere leefomgeving! 
 

Via www.clean2antarctica.nl kunt u uw bouwsteen volgen op weg naar de Zuidpool.  
Alvast dank dat u deel wilt uitmaken van de schoonste expeditie ooit! 
 
Wilco van Rooijen & Edwin ter Velde 
	


