WATERBAZEN SCHEPPEN VOOR SCHOON
WATER ROND WORLD CLEANUP DAY
Doe mee en win!
De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om
mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World
Cleanup Day 2021. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij
aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon.
Registreer je gevonden afval in de gratis app Litterati tussen
13 september en 10 oktober. Zo lever je een bijdrage aan wereldwijd
zwerfafvalonderzoek én maak je kans op mooie prijzen.*

TIPS
Maak onderweg een leuke
selfie en plaats het op
social media met de hashtags
#ScheppenVoorSchoonWater
en #WatEenWaterbaas.
Gooi na afloop het afval in
(gescheiden) afvalbakken.
Of misschien kun je het wel
hergebruiken..?

Hoe doe je mee?
Stap 1 Download de app Litterati in de App Store (Apple) of Google Play
(Android) of scan de QR-code links.
Stap 2 Klik op Get started > Join a cleanup > Volgende > Begin. Ga naar
Uitdagingen > Doe mee > Doe mee aan een uitdaging met een code.
En vul de code in: WATERBAZEN
Stap 3 Klik linksboven op het ronde plaatje en vul je profiel aan.
SUPER!! Je doet nu mee aan de uitdaging Scheppen voor schoon water
& World Cleanup Day The Netherlands 2021. Aan de slag!

* WIN EEN SUP!
Meld je met contactgegevens aan bij de app Litterati
met de code WATERBAZEN
en registreer minstens
één stuk geraapt afval tussen
13 september en 10 oktober
2021. De prijzen worden
verloot onder de deelnemers.
De winnaars krijgen
bericht in de week van
11 oktober 2021.

Hoe registreer je het afval?
• Ga op pad voor een tochtje of wandeling op of rond het water en
neem mee: je telefoon, een vuilniszak en eventueel handschoenen
en/of een grijper.
• Afval geschept? Open de app Litterati en klik op de blauwe
fotocamera-button.
• Maak een scherpe foto. Breng het object, materiaal en merk
duidelijk in beeld.
• Upload de foto met de pijltjes-button. Tag het object (bijv. blikje),
materiaal (bijv. alminium) en merk (bijv. CocaCola).
• Bij ‘Activiteit’ vind je al je geschepte afval terug en kun je extra tags
toevoegen (zet het schuifje ‘Ongetagde tonen’ open om alles te zien).

Meer informatie:

waterschappen.nl/scheppenvoorschoonwater

