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Het afgelopen jaar heeft Trashpackers zijn grootste opruimactie in Vietnam georganiseerd in
samenwerking met de gemeente van Nha Trang, het Vietnamese leger en 360 vrijwilligers.
Bij deze opruimactie hebben we gezamenlijk 118.000 kilo aan afval opgeruimd. Naar
aanleiding van deze actie zijn er 32 opruimgroepen geactiveerd in Vietnam.
In Vietnam is er een Trashpackers speelpark gemaakt door de community, waarbij het afval
van de opruimacties wordt gebruikt om het speelpark te versieren. Het concept is dat
kinderen kunnen spelen in een park en tegelijkertijd les krijgen over het zwerfafval probleem
en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan de oplossing.
Eén van de hoofddoelen van Trashpackers is het faciliteren van educatie op scholen.
Wereldwijd hebben 23.850 kinderen les gekregen en door de oprichter Tijmen Sissing 5665.
In 2019 zijn er 47.000 vuilniszakken samen opgehaald door meer dan 11.000 Trashpackers
in 49 landen. De 385.432 kilo aan zwerfafval die is verzameld is voornamelijk naar
gedeponeerd op een vuilnisbelt. Omdat Trashpackers een slag wil maken in het optimaal
verwerken van het afval, zijn er verschillende meetings met bedrijven geweest om te kijken
naar recyclemogelijkheden.
Trashpackers heeft voor meerdere organisaties presentaties gegeven waar afval wordt
geproduceerd. Zo hebben diverse bedrijven zich gecommitteerd aan het reduceren van de
plasticproductie.
Trashpackers heeft wederom Global Trashpacking Day georganiseerd, een wereldwijde
opruimactie met toeristen en de lokale bevolking in 38 landen. Trashpackers heeft ook
geparticipeerd aan World Cleanup Day, de landelijke opruimdagen en diverse
opruimprojecten georganiseerd met gemeentes, waaronder ‘De aanval op afval’.
Trashpackers is met SAS en BaseFlow een samenwerking aangegaan voor het ontwikkelen
van een app om meer data te verzamelen omtrent vervuilde gebieden, welk type afval er
wordt gevonden, op welke locatie en om de community te vergroten. Het doel is om deze
app te lanceren op juli 2020.

