
Kijkend naar de aarde 

zien we een enorme  

plastic soep drijven in 

de oceanen die zo groot 

is dat Nederland in zijn 

geheel daar wel 36 keer 

in past. Dit heeft al een aantal jaren dodelijke gevolgen 

voor miljoenen dieren. Daarnaast zien we de gevolgen  

in de voedselketen terug. Vissen eten plastic, mensen  

eten vissen.... 

Met al dat zwerfplastic 

wordt de aarde kapot 

gemaakt. Het is ook uw 

verantwoordelijkheid om 

de aarde gezond achter te 

laten voor uw kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk, ook u 

heeft het druk. Maar afval scheiden kost zo weinig moeite! 

Help mee. Zo maken we  samen de aarde gezonder. 

Ik, uw gratis Collector, ben gemaakt om de mensen 

zoveel mogelijk te helpen met hun taak om ook plastic 

afval goed te scheiden. Ik kan  zelf geen afval scheiden, 

maar gun mij een plekje in uw tuin of schuur en ik houd 

voor u de zakken met plastic afval vast totdat deze worden 

opgehaald door HVC.   

Mijn dankbaarheid toon ik u met mijn lach. Ik ben zo 

handig in het vasthouden van de zakken dat gewoon 

ophangen voldoende is. Zelfs als het hard waait. Dus niet 

vastbinden aub. En weet u wat het leuke is? Zelf word ik 

voor het grootste gedeelte gemaakt van úw afval.

Wilt er alstublieft wel rekening mee houden dat deze 

gratis versie van mij niet aan/langs de openbare weg  

mag hangen!!!

De gemeente Den Helder en HVC hebben ons, de 

gezamenlijke Collectors, gevraagd om ook te helpen bij 

het aanbieden van uw zak met plastic afval in uw straat. 

Daarom hangen wij sinds kort aan de lantaarnpalen in 

de straat Zo kunt u uw zak met plastic afval als een nette 

oplossing aan ons ophangen als het ophaaldag is.

Hopelijk heeft u veel plezier van mij en mijn lantaarn-

paalvrienden! 

Met opgeruimde groet,

de Collector.

De Collectors 
zijn in 

aantocht!

Graag willen ik mij even aan u voorstellen.  

Ik ben een ‘Collector’. Ik ben gemaakt 

om u een helpende hand te bieden bij het 

verzamelen van uw plastic afval.


