Een Strandwandelaar Ziet Een Detail Op Een Gevonden Bakje Yoghur...
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Een Strandwandelaar Ziet Een Detail Op Een Gevonden
Bakje Yoghurt Dat Hem Schrik Aanjaagt
Het is duidelijk dat je met vervuilingsproblematiek te kampen hebt als je een 40 jaar oud
yoghurtcupje vindt. Dit is de zin die boven het nieuwsbericht stond van de vondst van een plastic bakje dat
is verkocht in 1976 in een speciale uitvoering ter gelegenheid van de Olympische Spelen van Montreal
van datzelfde jaar. Het bakje werd terloops gevonden op het strand van Tardinghen in Noord-Frankrijk
door een man die een wandeling maakte met zijn hond. De foto zette hij op Twitter en werd snel gedeeld
op alle sociale netwerken
Dit is een bakje Voplait yoghurt van de Olympische Spelen van 1976. Er is geen tijdmachine in
het spel, het enige dat meespeelt is de ongelofelijke afbraakbestendigheid van plastic.
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Het is zeker geen nieuw nieuws dat plastic jaren en jarenlang niet kapot gaat, er is 600 jaar voor nodig
voordat het compleet is afgebroken. Deze foto zorgt er hoe dan ook voor dat we op een bepaalde manier
bewuster nadenken over dit materiaal en de schade die dit aanricht wanneer het niet op gepaste wijze
verwerkt wordt.

Het zal velen wel opgevallen zijn in wat voor goede staat het bakje nog verkeert, alsof het net lijkt te gaan
om een neppe namaak van het bakje. Een uitleg is wel te geven over waarom het bakje nog zo intact is:
waarschijnlijk heeft het niet op zee gedreven, ondanks het feit dat het op een strand gevonden was, maar
komt het van een vuilstortplaats in de open lucht vandaan in de buurt.

Er is minstens 12 miljoen ton aan plastic dat elk jaar in de oceanen worden gedumpt die het leven in zee
wegvaagt en het hele ecosysteem vervuilt.

We kunnen het beter omgaan met plastic niet langer uitstellen: kies altijd voor een
alternatief materiaal dan plastic, en als je dan echt niet zonder kunt, scheidt dan je afval en waar
mogelijk recycle je het!
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