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Nieuwsbrief oktober 2020
Dit is ons eerste (hopelijk niet de laatste 😉 ) update over ons
project plastic recycling op Bonaire. Om de leesbaarheid te
behouden proberen wij niet te veel in details te treden, maar de
hoofdlijnen aan te geven. Daarnaast niet te veel onderwerpen
te bespreken.
Geeft deze update vragen: schroom dan niet ons te benaderen
via e-mail: bluecaribbeanvibes@gmail.com
In deze update vind je informatie over
- Aanleiding voor project
- Onze visie
- Doelstelling
- De bewandelde weg tot nu
- Stand van zaken
- Waarom nu een update
- Hoe kan jij helpen.
- Vervolgtraject
- Wie zijn wij eigenlijk

Blue Caribbean Vibes sluit aan bij
deze Sustainable Development
Goals.
12.5 Tegen 2030 de afvalproductie
aanzienlijk beperken via preventie,
vermindering, recyclage en hergebruik.
14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de
zee voorkomen en in aanzienlijke mate
verminderen, in het bijzonder als
gevolg van activiteiten op het land, met
inbegrip van vervuiling door
ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

Aanleiding voor project
Bonaire is een eiland en het afval beland op de vuilstortplaats
of wordt verscheept. Wij dragen graag ons steentje bij om hier
een verschil in te maken. De doelstelling van de Nederlandse
overheid is om ook op de BES eilanden per 2030 50% circulair
te zijn, op weg naar 100% circulariteit in 2050.
Onze visie
Blue Caribbean Vibes gelooft in de waarde van plastic afval en
de mogelijkheid het plastic afval om te kunnen buigen naar een
inkomstenbron voor community, bedrijven en overheid.
Wij zijn van mening dat een commerciële organisatie op de
lange termijn een betere vorm is als een stichting. Vandaar dat
wij een commerciële insteek kiezen.

Ook valt Blue Caribbean Vibes binnen de richtlijnen van Green Destinations:
Duurzaamheid speelt een ondergeschikte rol in de bestemmingskeuze.
Maar vakantiegangers gaan er op hun bestemming wel steeds meer van uit
dat het schoon, natuurlijk en authentiek is; dat er afvalscheiding is, geen
zwerfvuil rondslingert en dat het natuurlijk of cultureel erfgoed niet (al te
zeer) wordt aangetast. Mensen kiezen niet voor duurzaamheid, maar
verwachten het.

Doelstelling
Het realiseren van een recycle
werkplaats waarbij diverse
soorten plastic worden
gerecycled (PET, PP, HDPE en
LDPE) in nieuwe producten
welke afname kunnen vinden
bij consumenten, het hotel
wezen, bedrijven en overheid,
om zo de hoeveelheid plastic
afval op het eiland te
reduceren.
De bewandelde weg tot nu
Begin 2020 spraken wij met vertegenwoordigers van de lokale
en rijksoverheid, het lokale afvalbedrijf, importeurs/
leveranciers single used plastic en stichtingen die ook actief
zijn op het gebied van zwerfafval en plastics. Daarna kwam
Covid om de hoek kijken.
Stand van zaken
Ondanks het ontbreken van subsidiemogelijkheden hebben wij
besloten toch een start te maken. Met behulp van “eigen
middelen” is er een shredder en een persoven aangeschaft
alsmede benodigde artikelen om deze te laten functioneren.
Ze staan nu in Nederland en er wordt driftig mee getest.
Waarom nu al een update?
Dat is eigenlijk simpel. Aankoop van andere benodigde
machines zoals een grove shredder, een extruder, maar ook
bijkomende kosten om alles straks operationeel te laten
functioneren kost veel geld.
Onze eigen middelen hebben ook een beperking. Nu wij A
hebben gezegd, willen wij door naar de volgende fase.
Daar hebben wij ondersteuning bij nodig.

Hoe kan jij helpen?
Ben jij zelf in staat of weet jij anderen die in staat zijn om ons
financieel te ondersteunen, dan zou dat perfect zijn. Het gaat
hierbij niet om leningen, maar eerlijk gezegd om donaties.
Wij zijn realistisch genoeg dat wij een risico lopen, gezien wij
eerst een uitgebreide pilotfase moeten draaien en de kans
gewoon aanwezig is dat wij met lege handen komen te staan.
Dat is niet zonde van onze tijd, want dan hebben wij het
geprobeerd en daar ligt ons rendement. Natuurlijk hebben wij
wel vertrouwen in onze ideeën, anders zouden wij de eerste
investeringen niet hebben gedaan uit eigen middelen en er
zoveel tijd in steken.
Op Bonaire hebben wij een werkplaats/container nodig
voorzien van stroom. Gezien de opstartfase proberen wij de
vaste lasten zo laag mogelijk te houden.
Dus mocht jij op die manier iets kunnen betekenen: Graag!!
Haafkes Bouw Bonaire en Haafkes
Onderhoud en Beheer heeft zich al
bereid verklaart ons te
ondersteunen met een aantal m3
transport naar Bonaire.
Mick Arts, ook jaren op
Bonaire gewoond,
ondersteunt ons met zijn tijd,
kennis en expertise omtrent
de machines.

Vervolgtraject
Wij zijn zoals eerder aangegeven bezig om in Nederland de
aanwezige apparatuur te testen en op zoek naar uitbreiding.
Afhankelijk van de financiële middelen kunnen wij dan wel of
niet tot aankoop overgaan. Wij hebben daarvoor een bedrag
van Euro 17.500,- nodig, willen we op Bonaire een aanvang
maken met productie.
Via onderstaande link kan je ons verder op weg helpen:
http://bit.ly/PlasticafvalrecyclenopBonaire
Voor wie ons (nog) niet kent…
Luuk Bastiaans, meer als 10 jaar
woonachtig op Bonaire en Charlotte
Hesterman in 2016 op Bonaire
gewoond.
Wij zijn in 2016 de FB pagina 24/7
Boneiru Limpi gestart omdat wij
inzagen dat het zwerfafval een steeds
groter probleem werd en je er feitelijk
alleen van af kan komen door er echt
zelf iets aan te doen in plaats van te
wachten op anderen.
Via die pagina willen wij mensen
motiveren ook meer zwerfafval op te ruimen.
Charlotte heeft een adviesbureau op het gebied van Waste
Management en Marine Conservation.
Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Volg ons via

