Plastic soup

Wat kunnen we daar samen aan doen?
U kent ongetwijfeld de verhalen uit het nieuws, van grote hoeveelheden plastic
die ronddrijven in de oceanen. De Plastic Soup Foundation zet zich hiervoor in.
Hun missie is de troep opruimen en zorgen dat er zo min mogelijk nieuw plastic
in het water terechtkomt. Marina Muiderzand sloot zich begin dit jaar bij hen aan,
als Business Angel van het Plastic Soup LAB.
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