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Jaarverslag 2019 

KLEAN heeft in 2019 zich voornamelijk gericht op de bron van het zwerfafval-probleem. De 
bron dat zijn wij zelf: de gewone burger. Natuurlijk erkennen we dat ook andere partijen 
een verantwoordelijkheid hebben. Echter het feit blijft dat de belangrijkste actor in deze 
problematiek wij mensen toch vooral zelf. De burger blijft in alle acties die er rondom 
zwerfafval bestaan buiten schot. Niet dat wij de burger de schuld geven, wij willen duidelijk 
maken dat de burger zelf de oplossing in handen heeft:  

Plastic is niet het probleem, wij wel de oplossing. 

 
 
Het gaat KLEAN erom om de grootste denkfout in de geschiedenis van de mensheid te 
corrigeren. Nu denken mensen nog als ik iets kleins doe dan heeft dit geen impact op de 
wereld, dus doe ik niets. Het is precies andersom: Dat wat ik doe is nooit te klein om het 
verschil te maken.  

Plastic Madonna 

De bouw van Plastic Madonna is in volle gang. De startup ‘vanPlestik’ heeft dit jaar veel 
delen van het beeld geprint. Dit doen ze met granulaat, plastic in de vorm van korrels. Dit 
granulaat is weer gemaakt van de 100.000 zwerfafval-flesjes die we reeds in 2016 
verzameld hebben met hulp van duizenden Nederlanders.  
 
Het assembleren van de delen hebben we inmiddels onder de knie. Wel ondervonden we dat 
het zeer moeilijk is om de losse delen zodanig aan elkaar te lassen dat er geen afwijking in 
het beeld ontstaat. Een afwijking van één centimeter bij de voet van het beeld kan 
resulteren in afwijking van 50 centimeter bij het hoofd van het beeld.  
 
Een grote club van vrijwilligers vanuit alle uithoeken van de wereld helpt inmiddels mee aan 
het bouwen van dit iconische beeld. Behalve dat dit leuk en leerzaam is, zoveel 
verschillende culturen bij elkaar, brengen ze ook veel kennis met zich mee en hebben we 
een manier weten te ontwikkelen om het probleem wat de afwijking betreft te tackelen.  



 
Vlinders 

Het project Zwerfie, de hashtag waarmee mensen via Social Media kunnen laten zien dat ze 
zwerfafval opgeruimd hebben, loopt nog steeds. De algoritmes die social-media platvormen 
gebruiken zorgen ervoor dat vooral mensen die al met zwerfafval bezig zijn dit tegen 
komen. Daarom zijn we begonnen met een soort van hashtag in het echte leven. 
Overal waar er zwerfafval opruimde wordt spuiten we een vlinder met krijtverf.  

PRESENTATIES EN GASTLESSEN 

KLEAN verzorgt gastlessen voor scholieren en studenten. Inmiddels hebben we aan circa 
35.000 scholieren en studenten gastles gegeven.  

De presentatie waar we het afgelopen jaar het meest dankbaar voor waren om te mogen 
geven was die op "Global Health Symposium" georganiseerd door de universiteit van 
Maastricht. 

 
Ook verzorgen we presentaties voor bedrijven en seminars. Een van de belangrijkste van 
het afgelopen jaar was misschien wel de presentatie voor 2200 medewerkers voor Shell.  

OVERIGE 

Het begeleiden van en meewerken aan profielwerkstukken over de plastic soep.  
Adviseren scholen hoe kunstwerken te maken van plastic afval. 
Interviews voor podcasts, vlogs en verschillende website. 
. 



FINANCIËN 

Financiën 

Stichting KLEAN heeft een ANBI-status.  

Inkomsten  2018 2019 

Donaties €     12.867,- €  2969,- 
Vergoedingen €      391,- €      243,- 

Uitgaven  

Website € 332,- €   328,- 
Bankkosten € 161,- €     157,- 
Ontwikkelen Plastic Madonna € 5981,- €  10535,- 
Vrijwilligersvergoedingen € 391,- €     391,- 
Inhuren Freelancers   €  0,- 
Overige kosten € 342,- €  434,- 

Totaal    

Banksaldo op 1 januari €  3.385,- €  9076,- 
Banksaldo op 31 december  € 9076,- €  443,- 



Plannen 2020 
 
Voor 2020 zijn de plannen het afbouwen van de Plastic Madonna. Zoals het er nu uitziet 
kunnen we de bouw in oktober 2020 afronden. Als een stad de Plastic Madonna in december 
dan gaat exposeren zou deze stad wereldnieuws kunnen halen met 'de Grootste Kerststal 
ter Wereld Ooit. 
 
Verder gaan we de het project 'Een wereld vol Vlinders' verder uitrollen.  


