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>	Achtergrondinformatie

	 De	WorldCleanUp	is	in	het	leven	geroepen	door	de	Estse	organisatie	‘Let’s Do It’.	
Een	organisatie	die	in	2008	ontstaan	is,	en	in	één	dag	heel	Estland	opruimde	
van	10.000	ton	illegaal	gedumpte	afval.	Ruim	50.000	bewoners	namen	deel.	De	
overheid	zou	over	deze	schoonmaak	drie	jaar	gedaan	hebben,	en	22,5	miljoen	
euro’s	aan	kwijt	zou	zijn	geweest.	Dit	alles	was	nu	opgelost	door	een	groep	
enthousiaste	vrijwilligers	en	duizenden	inwoners	die	hielpen	op	de	dag	zelf.	

	 De	actie	werd	Lets	Do	It!	genoemd	en	ging	in	no-time	de	aarde	over.	Tussen	
2008-	2011	volgden	19	andere	landen	het	voorbeeld	van	de	Estland	en	organi-
seerden	een	succesvolle	CleanUp	Day	in	eigen	land.

 ‘Als dit met één land kan, dan lukt het met de hele wereld toch ook?’ dacht	vervol-
gens	Let’sDoIt.	En	zo	ontstond	het	idee	voor	een	mondiale	World	Clean	Up!	

Keep It 
Clean 
Day!

the Netherlands!

Op 21 september maken we met z’n allen 

Nederland een stukje schoner!

Samen met Duitsland, Frankrijk en België ruimen we in 2 dagen tijd 

980.000 vierkante kilometer aarde op! Het woongebied van 

ruim 170 miljoen mensen! 

Deze grote Schoonmaak is onderdeel van de 

WorldCleanUp die tussen 24 maart en 25 september 

over de aarde waait. 90 landen organiseren in die periode, onder de vlag 

van de WorldCleanUp een CleanUpDay in hun eigen land. En wij doen 
natuurlijk ook mee!

>

Nederland doet mee! 

Op 21 september 2012 organiseren we een Keep It Clean Day! 
Duitsland, België en Frankrijk doen hetzelfde, en gezamenlijk 
ruimen we op 21/22 september 980.000 vierkante kilometer op!
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	 KeepItClean	in	Nederland!
	
	 Dat	ons	zwerfafval	van	andere	omvang	is	dan	dat	van	Dehli	of	op	de	kilome-

ters	uitgestrekte	natuurgebieden	van	Rusland,	wisten	we	uiteraard	al.	Wij		
hebben	rondslingerende	blikjes	en	plastic	zakjes	in	de	bosjes.	Platgetrapte		
peuken	bij	de	bushalte	en	kauwgom	op	de	stoep.

	 Ook	hebben	wij	een	overheid	die	helpt.	Instanties	en	gemeenten	die	werken	
aan	preventie,	schoonmaakwagens	inzetten	en	alles	schoonhouden.	Ieder	jaar	
reserveert	onze	overheid	ongeveer	€	250	miljoen	euro	enkel	voor	Zwerfafval.	

	 >	6,5%	hiervan	gaat	naar	preventie
	 >	88%	naar	opruimen	
	 >	5,5%	gaat	naar	de	verwerking.

 Betekent dat dan dat wij schoner zijn? 
	 Deels.	Het	betekent	vooral	dat	wij	als	land	georganiseerder	zijn,	en	meer	geld	

hebben	om	in	te	zetten	ten	bate	van	onze	‘luxe’.	Luxe	omdat	wij	niet	degene	
zijn	die	het	op	hoeven	te	ruimen:	Dat	hebben	we	uitbesteed.	En	alles	lijkt		
daarmee	gedekt.	

	 De	kosten	die	gemaakt	worden	voor	het	opruimen	van	Zwerfafval	liggen		
namelijk	nog	eens	bovenop	de	structurele	kosten	die	er	al	voor	de	verwerking	
van	ons	afval	gemaakt	worden.	Het	is	èxtra	geld.	

	 Hoe	zou	het	eruit	zien	als	we	zouden	stoppen	met	het	uitgeven	van	die	€	250	
miljoen?	Zouden	we	dan	net	zo	vies	worden	als	sommige	plekken	in	Afrika?		
Of	is	Nederland	zich	echt	zo	bewust	als	dat	we	soms	denken?	

	 Dat	gaan	we	ontdekken	na	de	1ste	KeepItCleanDay	die	Nederland	beleven	gaat!
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	 21	september	2012	
	
	 Op	vrijdag	21	september	2012	vindt	het	grootste	OpruimFeest	van	Nederland	

plaats!	
	 Niet	op	een	kalme,	rustige	en	voorzichtige	manier.	Maar	met	plezier	en	veel	

energie!	Zoals	een	Koninginnedag	waar	we	allemaal	onze	eigen	invulling	aan	
geven,	zolang	het	maar	in	oranje	is,	en	er	een	vlag	aan	je	gevel	hangt.	Zo	is	ook	
de	KeepItCleanDay	een	feest!

	 We	vragen	bedrijven,	scholen,	organisaties	en	gemeenten	mee	te	helpen	in	de	
eigen	omgeving.	In	plaats	van	ons	om	te	draaien	en	weg	te	lopen	van	de	troep,	
rapen	we	het	vandaag	op.	Als	iedereen	een	handje	mee	helpt,	is	Nederland	in	
no-time	schoner	dan	ooit,	en	hebben	we	meteen	het	hele	bewustwordingspro-
ces	een	flinke	Boost	gegeven.

 Dit zien wij voor ons!	
	 Vrijdagochtend	21	september	2012.	Een	gewone	vrijdag	tijdens	de	Hollandse	

nazomer.	Kinderen	gaan	naar	school.	Volwassenen	naar	hun	werk.	Van	Hoo-
gezand-	Sappermeer	tot	aan	Vlissingen.	Van	Texel	naar	Maastricht.	In	de	bin-
nenstad	van	Amsterdam,	en	in	de	buitenwijken	van	Enschede.	Alles	gaat	zijn	
gangetje,	zoals	altijd.	

	 Maar	vandaag	is	er	iets	anders.	Iets	is	anders	dan	normaal.	Vandaag	maken	
honderdduizenden	mensen	zich	klaar	om,	naast	hun	gewone	dagbesteding,	er-
gens	op	deze	dag	op	te	ruimen.	Vuilniszakken,	knijphandjes	en	handschoenen	
zijn	verzameld.	Beschikbaar	gesteld	door	AgentschapNL,	bedrijven	en	organi-
saties.	Goed	georganiseerd	zijn	ze	overal	in	ons	land	terecht	gekomen.	Afval-
reinigingsbedrijven	staan	klaar	om	extra	uit	te	rukken,	en	gemeenten	onder-
steunen	de	lokale	activiteiten.	Scholen	organiseren	educatieve	lessen	rondom	
natuurbehoud,	milieu	verontreiniging	en	ruimen	op	deze	zonnige	vrijdagmid-
dag	de	schoolomgeving	op,	of	helpen	ergens	op	een	andere	plek	met	opruimen.

	 Kranten	staan	er	vol	mee.	Radiostations	wensen	ons	allen	een	schone	dag.	En	
tv-zenders	berichten	over	de	laatste	stand	van	zaken.	Ondertussen	klinkt	er	
overal	muziek.	Wordt	er	gelachen	en	genoten!	
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	 De	hele	dag	worden	lokale	opruim-gegevens	door	gebeld	en	gesmst	naar	een	
speciaal	telefoonnummer.	Met	informatie	over	met	hoeveel	mensen	er	opge-
ruimd	is,	hoeveel	vuilniszakken	er	gevuld	zijn.	Een	team	van	leuke	mensen	
verzamelt	alle	informatie	en	successen.	Ondertussen	is	er	de	hele	dag	een	
LiveStream	verbinding	met	het	land.	Opruimende	mensen,	interviews,	muziek,	
enerverende	momenten,	en	succes	verhalen.	Twaalf	uur	lang	kun	iedereen		
alles	volgen!

	 Als	de	schemer	valt,	en	de	zon	nog	nagloeit,	komen	de	getallen	samen.	En	
wordt	er	gejuicht.	Hoe	dan	ook.	Want	dat	er	opgeruimd	zal	worden	is	al	een	
zekerheid!	En	daar	gaat	het	om.	Om ons land, dat al zo schoon is, nog schoner te 
maken.	En	schoon	te	houden.	To Keep It Clean. As Clean as Possible. 
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Clean 
Day!

the Netherlands!

It’S tIme tO 

Wake Up aND 

tUrN tHINgS 

arOUND



6

Keep It 
Clean 
Day!

the Netherlands!



7

	 Publiekelijk	Bereik
	
	 Hoeveel	mensen	er	deelnemen	aan	de	grootste	Opruimdag	die	Nederland	ooit	

kende,	is	lastig	te	voorspellen.	

	 Uitgaande	van	statistische	gegevens	uit	het	verleden	van	‘Let’s Do It’	is	te	zien	
dat	een	land	gemiddeld	tussen	de	4%	en	15%	van	de	bevolking	in	beweging	
brengt	tijdens	de	Opruimdag.	Hoe	zich	dit	in	West	Europa	ontwikkeld	is	nog	
onbekend.	

	 Het	onderkennen	van	sociaal	economische	verschillen,	en	de	hoge	dichtbe-
volktheid	in	West	Europa	ten	opzichte	van	overige	deelnemende	landen,	maakt	
het	voorspellen	van	deelnemers	op	21	&	22	september	uiterst	lastig.	

	 De	Nederlandse	organisatie	van	KeepItCleanDay	richt	zich	op	een	deelnemers-
aantal	van	1 miljoen Nederlanders.	Onder	‘deelnemers’	verstaan	wij	mensen	die	
op	21	september	op	enige	wijze	bijdragen	aan	een	schoon	Nederland.	Door	
zwerfafval	op	te	ruimen,	door	te	sponsoren,	organiseren,	en	promoten.	

	 Dit	is	ambitieus!	Daar	zijn	we	ons	terdege	van	bewust.	Echter,	we	vinden	ook	
dat	we	een	zodanig	statement	moeten	maken	waaruit	blijkt	dat	de	KeepItClean-
Day	een	groot	landelijk	evenement	is,	dat	je	samen	viert!

	 Deze	dag	wordt	enkel	een	succes	als	álle	Nederlanders	zich	bewust	zijn	van	
hun	taak	om	de	aarde	schoon	te	houden!	Door	één	miljoen	deelnemers	te	
wensen,	bekrachtigen	we	deze	noodzaak.		

	 Naast	een	‘direct	bereik’	van	1	miljoen	Nederlanders,	beogen	we	een	indirect	
bereik	van	10	miljoen	inwoners	uit	ons	land.	

	 Indirect	Bereik	houdt	in	dat	een	bewoner	over	KeepItCleanDay	gehoord	heeft	
via	de	media,	social	media,	vrienden,	familie,	en	anders.	Echter,	er	wordt	niet	
deelgenomen	aan	het	evenement.	

	 De	coöperatie	tussen	Nederland,	Duitsland,	België	en	Frankrijk	zorgt	er	daarbij	
voor	dat	in	het	weekend	van	21/22	september	binnen	West	Europa	circa	172	
miljoen	mensen	in	de	gelegenheid	worden	gesteld	om	op	te	ruimen.	Het	leef-
gebied	dat	hiermee	bereikt	wordt	is	ruim	980.000	vierkante	kilometer.	
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	 En	de	weg	er	naar	toe	…? (de Organisatie) 
	
	 Van	maart	tot	eind	september	(6	maanden)	maakt	een	groep	enthousiaste	

mensen,	die	elke	dag	groter	wordt,	de	KeepItCleanDay!	zo	populair	en	bekend	
mogelijk!	

	 De	werkwijze	kent	aanknopingspunten	binnen	de	methodiek	‘Dragon Drea-
ming’,	de	Creatiespiraal	(M.	Knoope)	en	uiteraard	communiceren	we	veel	met	de	
andere	deelnemende	landen	over	de	organisatie	van	dit	immense	evenement.	

	 We	bezoeken	scholen,	bedrijven,	organisaties,	spreken	op	podia	en	mobiliseren	
zoveel	mogelijk	mensen	om	mee	te	doen	op	21	september.	

	 Er	wordt	gewerkt	aan	lesmateriaal,	aan	DoItYourself-sheets	en	aan	de	logistieke	
situatie	van	de	dag	zelf.	Aan	flyers,	posters,	t-shirts,	stickers	en	banners.	
Sponsors	worden	benaderd	om	(zoveel	mogelijk)	in	natura	hun	kracht	te	delen	
voor	de	KeepItCleanDay!	Ook	zijn	er	organisaties	die	ons	steunen	door	middel	
van	promotie	in	hun	nieuwsbrief,	op	hun	website	of	andere	unieke	wijze.	We	
staan	op	festivals,	zijn	te	vinden	in	de	media,	en	maken	spotjes	voor	op	tv.	En	
natuurlijk	regelen	we	extra	vuilniswagens	voor	op	die	ene	dag!	De	NVRD	helpt	
ons	hier	enorm	mee.	

	 Dit	alles	wordt	gecreëerd	door	‘gewone mensen’.	Door	vrijwilligers	die	zin	heb-
ben	in	een	feestje!	De	KeepItCleanDay	is	geen	stichting,	en	heeft	geen	financiële	
belangen	of	ambities.	De	wens	is	een	opgeruimd	Nederland,	het	schoonhou-
den,	en	dat	met	zoveel	mogelijk	deelnemers!
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	 HoE	kunt	U	helpen?
 
	
	 Ben je enthousiast geworden? Wij hopen van wel!
	 Enthousiasme	is	één	van	de	drijvende	krachten	van	dit	project.	Alle	betrok-

kenen	werken	hier	immers	vrijwillig	aan,	en	niemand	gaat	natuurlijk	zomaar	
deelnemen	aan	iets	dat	op	termijn	ongelukkig	maakt.	Plezier,	Positiviteit	en	
Enthousiasme	zijn	daarom	erg	belangrijk!	

	 Je	kunt	Meedoen	met	KeepItCleanDay	als	deelnemende	school,	bedrijf,	organisa-
tie,	gemeente,	en	als	Jezelf!	Op	onze	website	(www.keepitcleanday.nl)	vind	je	een	
rode	knop	waaronder	een	inschrijfformulier	te	vinden	is.	Ook	kun	je	zelf	iets	
opzetten.	Wij	vinden	het	dan	wel	leuk	om	te	horen	wat	je	gaat	doen,	zodat	we	
de	reinigingsdiensten	uit	je	buurt	een	seintje	kunnen	geven!	

	 Ook	kunnen	we	natuurlijk	alle	hulp	gebruiken	bij	het	organiseren	van	dit		
Feestelijke	Opruim	Evenement.	Om	de	organisatie	zo	simpel	mogelijk	te		
houden	werken	we	vanuit	een Wensenlijst.	

	 Deze	keuze	is	gemaakt	om	verschillende	redenen.	De	belangrijkste	is	dat	we	
op	deze	manier	de	kosten	zo	laag	mogelijk	houden.	Ook	is	het	een	mooie	
manier	om	te	laten	zien	dat	er	overal	in	Nederland	al	spullen	voorradig	zijn,	
en	dat	geld	niet	altijd	noodzakelijk	is	om	dingen	te	realiseren	en	haalbaar	te	
maken.	

	 Deze	werkwijze	is	wellicht	nieuw	voor	sommige	mensen,	het	is	laagdrempelig	
en	maakt	sponsoring	een	stuk	goedkoper	en	aantrekkelijker	voor	bedrijven.	Ga	
de	uitdaging	aan	met	ons!

 Een voorbeeld:	Op het moment dat wij 100 t-shirts willen aanschaffen a € 10,00 per 
stuk. Dan betalen we daar € 1000, - voor. Stel dat de leverancier ons een korting van 
25% geeft, dan komen we nog altijd uit op een bedrag van € 750,-. 

 Echter, een kleding producent betaalt ongeveer € 4,- inkoopsprijs voor een t-shirt. Dus 
is het in alle gevallen goedkoper als een kledingbedrijf ons 100 t-shirts sponsort. Dit 
kost het bedrijf € 400,- , terwijl het voor de organisatie van KeepItCleanDay een fysieke 
waarde van € 1000,- heeft. 
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	 Op	de	Wensenlijst	staan	noodzakelijkheden	die	het	organiseren	van	de	Kee-
pItCleanDay!	mogelijk	maken.	Je	vindt	er	basale	zaken	op	zoals	drukwerk,	een	
website,	maar	ook	treinkaartjes.	Restaurants,	kopjes	koffie,	simkaarten,	of	
kleine	materialen	om	ludieke	acties	mee	te	creëren.	

	 Uiteraard	mag	je	ook	geld	doneren.	Of	andere	spullen	waarvan	je	vindt	dat	wij	
het	echt	nodig	hebben.	In	dat	geval	overleggen	we	graag	samen	waar	we	je	geld	
of	product/dienst	aan	besteden.	

 Laat het ons allemaal weten! Op die manier komen we volledig ge-crowdfund op 
21 september aan! 

	 De	Wensenlijst
•	 Een	ultra	creatieve	&	innovatieve	website
•	 Drukwerk:	flyers	&	posters	&	stickers	etc.(uiteraard	rekening	houdend	met	

zo	min	mogelijk	nieuwe	vervuiling)
•	 T-shirts	
•	 Treinkaartjes/dagkaarten	
•	 Een	auto	(of	2)	mag	ook
•	 Een	telefoonprovider	die	ons	(circa	5	mensen)	tot	21	sept.	een	simkaart	wil	

geven
•	 Kopjes	koffie	op	leuke	locaties	in	Nederland
•	 Hotelbedden	voor	internationale	‘Meehelpers’	op	21	september
•	 BN-ers	die	als	ambassadeur	willen	mee	juichen
•	 Een	zomerhit	die	op	alle	terrassen	klinkt
•	 Boomerang	kaartjes	met	opruim-spreuken
•	 Connecties	bij	grote	bedrijven	
•	 Relatie	geschenken	die	bedrukt	mogen	worden
•	 Commercials	op	de	televisie
•	 En	……

	 Iedere	sponsor	zal	op	de	website	van	KeepItCleanDay!	genoemd	worden	met	de	
artikelen	en	diensten	die	mogelijk	gemaakt	zijn.

	 Bedrijven	en	organisaties	die	ons	al	helpen	kun	je	vinden	op		
www.keepitcleanday.nl	
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	 Informatie	&	Meer
 
	
	

•	 De	internationale	organisatie	in	Estland:	www.letsdoitworld.org

•	 CleanUpDay	in	Estland	2008:	http://www.youtube.com/watch?v=A5GryIDl0qY

•	 Promo	WorldCleanUp	2012:	http://www.youtube.com/watch?v=le7yYsY1rWI 
	
•	 Documentaire	CleanUp	in	Slovenie:

•	 Rainer	Nõlvak	(Initiator):	
http://www.youtube.com/watch?v=-DBHd5chcZo&feature=related

•	 keepItCleanDay Nederland: www.keepitcleanday.nl	

•	 Facebook:	https://www.facebook.com/KeepItCleanDay	

•	 Twitter:	@Keepitcleanday	#KICD

	 Contact:
	 Algemeen:	info@keepitcleanday.nl
	 Projectcoördinator:	annette@keepitcleanday.nl
	 Telefoon:	06-26715406

	 Wij komen ook graag langs om te vertellen over KeepItCleanDay en 
mogelijkheden met u te bespreken. 
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Let’s clean the world 

together!

Join World Cleanup 2012 -

the	biggest	cleanup	action	in	the	world!

100	countries	and	millions	of	volunteers	

cleaning	their	countries	from	illegal	waste	

March	24th	to	September	25th,	2012.

Is your country on board?

Join: www.letsdoitworld.org

We gaan Nederland Opruimen! met z’n allen 

tegelijk, op dezelfde dag. Hetzelfde moment. met 

bedrijven. Organisaties. Instanties en op scholen.

Voor	alle	Nederlanders.	Van	elke	leeftijd.	Van	elke	

afkomst.	Uit	elke	provincie.	Uit	de	stad	en	van	het	

dorp.	Met	ieder	geloof.	En	elke	gedachtengang.	

Voor	alle	mensen	die	in	ons	Landje	wonen.	Met	

een	huurhuis.	Een	koophuis.	Een	kamer.	Of	een	bed	

ergens	in	een	gebouw.	Voor	de	stille	mensen.	De	

lachende	mensen.	De	blije	en	de	verdrietige.	Voor	

de	pessimisten	en	de	optimisten.	Voor	de	mensen	

die	het	glas	half-vol	zien,	en	ook	voor	hen	van	de	

half-lege	glazen.
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JOIN tHe WOrLD 

CLeaNUp INItIatIve 

aND OrgaNIze a 

CLeaNUp Day IN yOUr 

HOme COUNtry IN 2012!
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