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SEA LIFE Blankenberge en Holiday Suites zetten zich in voor propere stranden.  

Oostende, 06/06/2018 

Naar aanleiding van World Ocean Day, organiseren SEA LIFE Blankenberge en Holiday Suites op vrijdag 8 

juni een strand-opkuis.  

Voor het derde jaar op rij organiseert SEA LIFE Blankenberge een strand-opkuis met scholen uit 

Blankenberge. Deze editie krijgen ze hulp van Holiday Suites om kinderen bewust te maken van het gevaar 

voor de dieren wanneer afval niet wordt opgeruimd. 

Minder afval is goed voor mens én milieu 

De massale productie van plastic blijft pijlsnel stijgen en maar liefst 10 procent “plonst” uiteindelijk in zee, 

denk aan 8 miljard plastic tasjes bijvoorbeeld. “We bundelen de krachten vanuit 2 perspectieven.”, klinkt het 

bij de organisatoren. 

Holiday Suites, een Belgisch bedrijf dat onder andere vakantieverblijven verhuurt aan de Belgische kust, 

focust in eerste plaats op de beleving van hun klanten. “Wij willen onze klanten een onvergetelijke vakantie 

bezorgen. Propere stranden spelen hierbij natuurlijk een grote rol’, klinkt het bij Holiday Suites. “Wij willen 

graag ons steentje bijdragen in de strijd tegen de plasticvervuiling van de oceanen en de samenwerking met 

SEA LIFE Blankenberge was dan ook een logische keuze.”, gaat Lore Callewaert verder. 

SEA LIFE Blankenberge zet zich onder de noemer van het SEA LIFE Trust al langer in voor het beschermen van 

het maritieme leven. Via verschillende initiatieven zoals verschillende broedprogramma’s, strand-

opkuisdagen,  strijd tegen overbevissing, … zorgt het SEA LIFE Trust voor een betere situatie voor mens én 

milieu. 

6 kilometer strand opruimen 

De strand-opkuis begon vrijdagmorgen om 9u op het strand van Blankenberge, onder aanmoediging van 

Sharky en Suity, de mascottes van respectievelijk SEA LIFE Blankenberge en Holiday Suites. Maar liefst 148 

leerlingen van de vrije basisschool Blankenberge – Campus Weststraat hebben via 2 verschillende trajecten 

het strand ontdaan van 201,35 kg afval. Denk hierbij aan flesjes, blikjes, dopjes, sigaretten, plastiek zakjes, …  

 

////// Noot voor de redactie, niet voor publicatie \\\\\ 

Holiday Suites 

Holiday Suites biedt sinds 2011 nieuwe, comfortabele vakantielogies aan in België en Frankrijk. Het 

hoofdkantoor is gebaseerd in Oostende. Momenteel zijn er 9 bestemmingen: drie aan de Franse 

Opaalkust, vijf aan de Belgische kust en één in Belgisch Limburg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lore Callewaert: 

persdienst@holidaysuites.be 

+32 499 88 84 62 

mailto:persdienst@holidaysuites.be


https://www.holidaysuites.be/pers/ 

 

SEA LIFE Centre Blankenberge 

Koning Albert I laan 116 

8370 Blankenberge 

 

Pers-inlichtingen & algemene inlichtingen: 

Tel.: 050 / 424 300 & 0495 176 923 

astrid.vertongen@sealife.be  

Contactpersoon: Astrid Vertongen 

 

Afdeling Dierenzorg: 

Tel.: 0477 / 345 890 

Contactpersoon: Manu Potin. 
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