
De Mors steunt Clean2Antarctica 

in zoektocht naar nieuwe mogelijkheden 
 
De Mors steunt de rondreis van Clean2Antarctica in de eerste ‘zero waste’-expeditie naar 
Antarctica om aandacht te vragen voor een schonere wereld. Daarnaast support De Mors 
Robin Walvoort die momenteel samen met 18 andere studenten met Clean2Antarctica in the 
Quest for Change de Atlantische Oceaan over zeilt om de bewustwording en het belang van 
duurzaamheid te vergroten.  
 
Clean2Antarctica is een initiatief van 2 Nederlanders waarbij een schone, leefbare wereld en “zero 
waste” centraal staan. Clean2Antarctica wil mensen en bedrijven inspireren om anders met plastic 
afval om te gaan. De Mors deelt deze missie: we moeten plastic niet als afval zien, maar als 
waardevolle grondstof. Clean2Antarctica wil een maatschappelijk bewustzijn creëren voor het 
ontwikkelen en toepassen van duurzame alternatieven voor onze huidige leefwijze. De Mors wil 
samen met Clean2Antarctica inspireren om duurzamer te leven en zo onze lineaire samenleving 
ombuigen naar een circulaire. 

Clean2Antarctica 

Om de missie kracht bij te zetten, is Clean2Antarctica eind november met 
een expeditieteam afgereisd naar het onherbergzame Antarctica voor een 
rondreis op het schoonste gebied op aarde in het schoonste voertuig op 
aarde, de ‘Solar Voyager’. De expeditie is de eerste zonaangedreven 
expeditie naar de geografische Zuidpool. Clean2Antarctica maakt deze 
reis om mensen en bedrijven wereldwijd te inspireren tot actie voor een 
schonere wereld. De Mors maakt deel uit van deze expeditie naar de 
Zuidpool! De Mors heeft namelijk één van de bouwstenen gekocht van de 
Solar Voyager, de schone terreinwagen, waarmee het expeditieteam 
momenteel een rondreis van 2400 km op Antarctica maakt. De Solar 
Voyager is grotendeels vervaardigd uit gerecycled plastic. Bovendien is 
het voertuig volledig energiezuinig. De Solar Voyager rijdt op zonne-
energie opgewekt door 10 zonnepanelen die op het voertuig staan. In deze periode (winter in 
Nederland) is het namelijk zomer op Antarctica en schijnt de zon bijna 24/7. De bouwstenen van de 
Solar Voyager zijn gemaakt van afvalplastic waarvan filament is gemaakt, het printerdraad voor 3D-
printers. Met 3D-printers zijn vervolgens ‘HexCores’ geproduceerd, de bouwstenen waaruit de Solar 
Voyager is opgebouwd. Deze unieke HexCores zijn aangeboden aan personen en bedrijven. Door de 
aankoop van een HexCore maakt De Mors deel uit van de expeditie en de missie voor een schonere 
en duurzame wereld. Met de expeditie wil Clean2Antarctica duidelijk maken dat weggooien zonde is 
en dat we ‘afval’ kunnen gebruiken als waardevolle grondstof. 
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The Quest for Change 

Om jongeren en bedrijven direct bij de missie te betrekken, is eind augustus tallship ‘Morgenster’ 
vertrokken voor een 8 maanden durende reis over de Atlantische Oceaan in een zoektocht naar 
duurzaamheid. Ook van deze ‘Quest for Change’ maakt De Mors deel uit! 
 
Tallship ‘Morgenster’ zeilt van augustus 2018 tot maart 2019 in 3 etappes van Amsterdam via Kaap 
Verdië de Atlantische oceaan over naar Martinique en weer terug. Tijdens elke etappe buigt een 

https://www.clean2antarctica.nl/explore/plastic-afval-en-zonne-energie
https://www.clean2antarctica.nl/explore/een-kleine-stap-voor-de-mens
https://www.clean2antarctica.nl


nieuwe groep van circa 20 gemotiveerde internationale studenten met uiteenlopende achtergronden 
zich samen met bedrijven over hun duurzaamheidsvraagstukken. Elke etappe komt een andere 
bedrijfstak aan bod. De bedrijven verplichten zich door deelname de duurzame oplossingen in hun 
bedrijf toe te passen. Met de ‘Quest for Change’ stimuleert Clean2Antarctica jongeren en het 
bedrijfsleven anders te denken om tot een duurzame, circulaire wereld te komen.  
 
Tijdens de eerste etappe van Amsterdam naar Kaap Verdië hebben 21 creatieve denkers uit 
verschillende windrichtingen zich inmiddels samen met vertegenwoordigers van de Japanse Teijin 
Group gebogen over een aantal duurzaamheidsvraagstukken vanuit de chemische industrie. 
 
De Mors sponsort één van de jongeren die momenteel met de Morgenster in de tweede etappe de 
Atlantische Oceaan oversteekt van Kaap Verdië naar Martinique: Robin Walvoort. Samen met 18 
andere jonge gemotiveerde studenten en 3 bedrijven uit de textiel-industrie, MUD jeans, My O My en 
SKOT, is het zijn missie om deze sector te transformeren naar een circulaire economie.  
 

 
 
De derde lichting jonge bemanningsleden van de Morgenster zullen zich tijdens de laatste etappe van 
de Quest for Change bezighouden met de duurzaamheidsvraagstukken van de Technische Unie, 
hoofdsponsor van Clean2Antarctica. 

Persoonlijke missie 

Elke deelnemer aan de Quest for Change krijgt ook een eigen opdracht mee om de missie zelf verder 
voort te zetten. Robin Walvoort zal zich na zijn zeiltocht inzetten om zijn opgedane kennis en ervaring 
toegankelijk te maken voor kinderen. Hij zal scholen langs gaan om kinderen voorlichting te geven 
over ‘zero waste’, de mogelijkheden van afval, duurzaamheid en circulariteit. De Mors steunt Robin 
om kinderen te inspireren zich in te zetten voor een betere toekomst.  

Steun Clean2Antarctica 

https://onboardthequest4change.wordpress.com/


De Mors neemt zijn verantwoordelijkheid en steunt Clean2Antarctica. Wij vragen ook uw aandacht 
voor een duurzame samenleving en het ombouwen van onze lineaire economie tot een circulaire. Bij 
De Mors denken wij graag met u mee. Duurzaamheid begint namelijk bij jezelf! Wacht niet tot de 
overheid, bedrijven en winkels actie ondernemen, maar ga zelf over tot actie. Als een kleine groep 
mensen hun gewoontes veranderen, zullen bedrijven en overheden uiteindelijk ook mee gaan denken. 
 
Begin klein, start vandaag! 
 
Voor meer informatie: 

 Clean2Antarctica 

 Quest4Change 
 
YouTube: 

 Start small, start today 

 Announcement Quest for Change 

https://www.clean2antarctica.nl/
https://onboardthequest4change.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VcNUGCXBAts
https://www.youtube.com/watch?v=Uv-JIU6Z0VA

