Donatiepot 2018 & 2019
De donatiepot over 2018 en 2019 van SUP school Domstad is
gegaan naar:
Save Our Sharks!
Save Our Sharks is een Non Profit organisatie die zich inzet voor de bescherming van haaien in
Nederlands, en voornamelijk Nederlands-Caribisch, gebied. Een gezonde haaien populatie is van
essentieel belang voor gezonde oceanen. Maar veel haaiensoorten worden ernstig bedreigt door
overbevissing op henzelf en op hun voedselbronnen. Ook de vervuiling van de oceanen door
chemicaliën en plastic en het opwarmen van de oceanen vormen grote bedreigingen voor de haai.
Save Our Sharks zet zich in door middel van wetenschappelijk onderzoek, communicatie met
politici en lokale vissers en educatie van het publiek, zowel in Nederland, als op de eilanden.
Lees via deze PDF's; Save Our Sharks factsheet NL, Jaaroverzicht-SOS-final en hun website meer
over deze organisatie en wat ze betekenen voor onze oceanen.
SUP school Domstad draagt deze organisatie een warm hart toe, vanwege hun inzet voor de haaien
en daarmee voor de oceanen. Als watersporters willen we op deze wijze de oceanen beschermen.
Onze speeltuin!
Normaal gesproken wordt elk jaar een andere organisatie uitgekozen, die zich inzet voor de
oceanen. Maar omdat het seizoen van 2018 door omstandigheden vroegtijdig moest worden
afgebroken, is besloten om ook in 2019 geld te verzamelen voor Save Our Sharks.
Op vrijdag 31 januari hebben we de donatiepot overhandigd aan Linda Planthof van de organisatie.
Doordat we anderhalf seizoen geld hebben opgehaald, was het bedrag iets hoger dan normaal. De
donaties komen van deelnemers aan de SUP lessen. Soms omdat ze spontaan geld in de pot doen en
vaak omdat ze de korting, die ze verdiend hebben met afval uit het water vissen, in de pot hebben
gedoneerd.
Het zijn dus vooral de klanten van SUP school Domstad geweest, die het mooie bedrag van
€146,10 aan Save Our Sharks hebben gedoneerd!

