hebben wij mensen gemobiliseerd,
TERUGBLIK OP Samen
beïnvloed, geactiveerd en geïnspireerd
HET JAAR 2015 tot verandering!
Gemobiliseerd
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duikcursisten geleerd onze
haaien te beschermen!
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4.011 duikers hebben
de plechtige belofte
ondertekend om de 10
tips voor duikers om de
oceaan te beschermen
te volgen

Beïnvloed

#OurOcean2015

conference

Jij was onderdeel van
de campagne
#BeneathTheWaves
waarin de gevolgen van
afval in zee werden belicht
De branche gevraagd
om met non-proﬁtorganisaties om eraan te
werken dat plastic niet
meer in zee terecht komt
Een oproep door het
verbond Seas At Risk voor
een reductie van 50% van
afval in zee in de Europese
zeeën in 2020
De topconferentie over
wereldzeeën die het
onderwerp vanuit
onderwaterperspectief
op tafel brengt
Een protest tegen het
terugdraaien van ’s
werelds grootste mariene
natuurreservaat in
Australië
Een gemeenschappelijke
stap voorwaarts richting
een strenger verbod op
ontvinnen van haaien in de
regio van de Noord-Atlantische visserijorganisatie
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Belangrijke vooruitgang
door de inter-Amerikaanse
tropische tonijncommissie
om manta’s en
duivelsroggen te
beschermen
Een poging om het verbod
op ontvinnen aan te
scherpen, vangstlimieten
te bepalen op blauwe
haaien en kortvin-makohaaien, en om haringhaaien in de Atlantsche
Oceaan te beschermen

Geactiveerd
Door jouw ondersteuning
konden 11.419 natuurbeschermers soorten,
hoeveelheden en locaties
met onderwaterafval
ontdekken
Het werk van een
noodhulpteam in Vanuatu
na de tyfoon Pam gevoed
om afval uit zee te
verwijderen

Geïnspireerd
Dankzij 221.649 fans van
social media die zich
ingelezen hebben over
bescherming en geholpen
hebben het nieuws te
verspreiden
336 duikcentra en
instructeurs die via
100% AWARE-partnerschap bescherming van
de oceanen hebben
ondersteund
18.551 mensen die zich
op de hoogte hebben
gesteld van de smerige
weg die ons afval over
land naar zee aﬂegt

Dankjewel!

31.061 duikers en
ambassadeurs voor de
oceanen in staat gesteld
plaatselijk in actie te
komen, met gebruik van
onze hulpbronnen

Wij eren jullie en kunnen jullie nooit genoeg bedanken! Je kunt dit werk ook in 2016
en daarna steunen. Breng een bezoek aan projectaware.org en kom nog meer te weten!

