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Ooit gehoord van ‘Plastic Soup’? Wist u dat er een plastic afvalberg ter grootte van
vierendertig keer Nederland ronddrijft in de oceaan?
Stiksoep is een non-profit organisatie met een missie. Wij willen het plastic afval in
rivieren en oceanen terugdringen. Stiksoep denkt dat mensen die zich bewust zijn van het
plastic afval probleem, meer bereid zijn tot actie. Daarom geven we niet alleen
voorlichting, maar gaan we op een kunstzinnige en creatieve manier met plastic afval aan
de slag.
Ons doel is ervoor te zorgen dat er minder plastic afval wordt weggegooid in de natuur
waardoor de plastic afval berg in de oceanen, niet verder groeit. We ondersteunen daarom
initiatieven die oplossingen zoeken om de oceanen schoon te houden. We gebruiken
hiervoor de kracht van kunst voor de oplossing van een maatschappelijk probleem.

Voor meer informatie: www.stipsoep.nl

Schoolprogramma van Stiksoep
Het voornaamste doel van het schoolprogramma is betrokkenheid creëren bij het plastic
afval probleem. Daarnaast dekt het programma de volgende kerndoelen van het voortgezet onderwijs ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.
Ons programma is een modulair systeem dat per school op maat gemaakt kan worden.
Het programma kan variëren van een halve dag tot 1 week. Het kan ingezet worden voor
één enkele klas of een hele school. De werkvormen kunnen heel divers zijn. Voorbeelden
zijn; knutselen, fotograferen, filmen, plastic mode maken, rappen enz.
De begeleiding kan bestaan uit 1 of meerdere kunstenaars uit verschillende disciplines. In
een gezamenlijk gesprek maken we een plan.
Stiksoep bezoekt uw school met een makkelijk te begrijpen, educatief filmpje over plastic
zwerfafval en een vissenkom ala ‘Plastic Soep’. Eerst praten we over het afvalprobleem en
de ‘Plastic Soep’. Na het filmpje krijgen de leerlingen een vragenronde waarin ze alles
kunnen vragen.
Daarna maken we een link naar de kunst met een presentatie over kunstwerken die leerlingen aanspreken. Wij kiezen voor kunst omdat het beeldend maken van het probleem
resulteert in een gevoelsmatige beleving waarin emotie een rol gaat spelen. Tijdens het
project is er op school een kleine expositie van kunstwerken gemaakt door een
kunstenaar.

Na de uitleg gaan de leerlingen zelf kunst maken van plastic afval. Meestal is dat een dag
later. Ze gaan eerst zelf knutselmateriaal bij elkaar zoeken. Naast het plastic afval dat zij
van thuis meebrengen is het gewenst om zwerfafval buiten te zoeken. Hierdoor ervaren
zij het probleem zelf en werken meteen mee aan de oplossing door het zelf op te ruimen.
Een kunstenaar begeleidt de leerlingen bij de kunstzinnige creaties en de ontwerpfase.
De kunstenaar coacht ook in de ontwerpfase. Je kunt immers op diverse manieren kunst
maken. Je kunt daarbij denken aan individuele werkjes, een werk per klas of een heel
groot werk met de hele school. Leerlingen kunnen knutselen, fotograferen, filmen, een
modeshow organiseren of rappen over een onderwerp (indien gewenst met begeleiding
van een rapper). Aan het eind van de week is er een expositie van alle mooie kunstwerken
van de leerlingen.
Om het onderwerp meer gewicht te geven is het goed om ook het thuisfront erbij te
betrekken. Dit doen we door middel van het verzamelen van petflessen in de directe
omgeving. Dit geeft nog meer betrokkenheid. Niet alleen de leerlingen uit de klas maar
ook hun broertjes of zusjes, ouders, opa en oma, buren en vriendjes worden op de hoogte
gebracht van plastic soep. Het statiegeld dat wordt ingezameld kan een gedeelte van het
schoolproject financieren. Geld dat over is gaat dan naar Stichting Stiksoep voor het
goede doel.

Kosten
Kosten zijn afhankelijk van de modules die worden gekozen. Per klas is er maximaal één
uur nodig voor de uitleg en discussie. De tijd voor de rest van het programma is
afhankelijk van de modules en tijdsplanning van de individuele school.

