
We treffen Lilly, moeder Elly en opa Jim Platt bĳ
het NS-station Voorschoten. Ook de wethouder is
aanwezig om hen te complimenteren met hun 
geweldige bĳdrage aan een schoon Voorschoten.
Wethouder Erika Spil: ‘Ik vind het bĳzonder dat
mensen denken dat ze spullen op de grond mogen
gooien en dat anderen dit dan opruimen. Initiatie-
ven als van Lilly, zo’n jong meisje, vind ik geweldig.
Dit geeft hoop voor de toekomst als kinderen hier
al mee bezig zĳn. Het is bĳna niet te geloven hoe-
veel de jonge Lilly van het plasticprobleem weet.’
Ze legt in detail uit hoe alle bakjes, zakjes en zelfs
een compleet fietsonderdeel dat we op de grond
zien liggen op den duur onderdeel worden van de

alsmaar groeiende plastic soep. Lilly: ‘Er is zelfs
plastic gevonden in de Marianentrog. Dat is de
diepste plek op aarde!’

Anderen inspireren
‘Heel veel mensen gooien plastic op de grond
omdat er geen prullenbak is. Maar waarom 
wachten ze niet gewoon even totdat ze thuis
zĳn?’, vraagt Lilly zich af. Jim Platt: ‘We maken 
ook foto’s van al het plastic dat we vinden en Lilly
post dat op social media (@lillysplasticpickup). 
Zo willen we ook anderen, onder wie de inwoners
van Voorschoten, inspireren om samen met ons de
strĳd tegen zwerfvuil aan te gaan. ‘Flessen, blikjes,

plastic verpakkingen: ze liggen overal. En uiteinde-
lĳk komen ze in de oceaan, dieren en mensen 
terecht.’

Maak het verschil
Jim Platt laat een plastic verpakking zien die er 
nog zo goed als nieuw uitziet, maar wel de komst
van de eerste pc nog heeft meegemaakt. Plastic 
verpakking doet er zo’n 75 jaar over om af te 
breken, frisdrankblikjes 200 jaar en PET-flessen
zelfs 500. Ook peuken, waarvan mensen 
onterecht denken dat ze natuurlĳk zĳn, doen er
zo’n 12 jaar over om af te breken. Lilly: ‘Al het
plastic dat ooit gemaakt is, is nog steeds op deze
aarde, alleen niet in zĳn originele vorm. Het zĳn
micro- en nano-plastics geworden. En die kleine
stukjes plastic komen via ons voedsel in ons 
lichaam terecht.’ Voor iedereen die de missie van
Lilly wil steunen, heeft ze een simpel stappenplan
bedacht: ‘Eén: zie het. Twee: raap het op. Drie:
gooi het in de prullenbak.’ Zo gemakkelĳk kan het
zĳn om het verschil te maken.

www.voorschoten.nl/afval

Samen sterk tegen zwerfvuil
‘Het zou briljant zĳn als iedereen één stuk plastic opruimt. Daar zou ik echt zó 
blĳ van worden’, vertelt de twaalarige Lilly die met haar initiatief ‘Lilly’s Plastic
Pickup’ al duizenden volgers heeft en binnenkort ook André Kuipers spreekt voor
het NPO1-programma Ruimteschip Aarde. Met haar opa Jim Platt maakt ze 
wekelĳks een ronde door Voorschoten.

SUPPORTER 
VAN SCHOON

Word Supporter van Schoon! 
U registreert zich via 

www.nederlandschoon.nl/supporter-
van-schoon/ en meld daar ook uw 

opruimactie aan. U komt dan 
ook in aanmerking voor een 

gratis opschoonpakket. 

#CLEANUP
VOORSCHOTEN

Laat zien dat u meehelpt uw 
buurt schoon te houden door 

op sociale media een foto 
te plaatsen van geraapt 

zwerfafval onder 
#CleanupVoorschoten.

In actie tegen zwerfvuil, v.l.n.r. Jim, Lilly en Elly Platt en wethouder Erika Spil.


