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Plastic afval, laten we er wat van maken!
Plastic Fantastic

Wij willen plastics redden uit de natuur en van verbranding! Een deel van het ingezameld plastic 

wordt na sortering alsnog verbrand. Wij vinden dat zonde, je kunt er nog zoveel van maken, dat is  

het idee. Wij zien geen plastic afval, maar een waardevolle grondstof. Een grondstof die wij ge-

bruiken voor het maken van duurzame producten voor de buitenruimte. Zo willen wij een posi-

tieve bijdrage leveren aan het milieu en een betere wereld achterlaten voor de volgende generatie.  

Ons educatie-aanbod

Educatie

Instap pakket *
 Een gastles van Amy of 

 Sjoerd van Plastic Fantastic

 Demonstratie met de mini

 extruder met 5 producten 

 als resultaat

 Digitale lesbrief 

€ 250,00

Medium pakket *
 Een gastles van Amy of 

 Sjoerd van Plastic Fantastic

 Demonstratie met de mini

 extruder met 5 producten 

 als resultaat

 Informatie pakket

 Inzamelingsactie 

€ 600,00

Large pakket *
 Een gastles van Amy of 

 Sjoerd van Plastic Fantastic

 Demonstratie van onze  

 dream-machine 

 Informatie pakket

 Inzamelingsactie 

€ 1500,00

* Op de achterkant vind je meer informatie over de inhoud van de pakketten.



Instap pakket € 250,00
Een gastles van Amy of Sjoerd van Plastic Fantastic
In de les gaan we in op de plastic soup, recycling en ontdekken de deelnemers wat we allemaal 

van afvalplastic kunnen maken. Daarbij geven wij een: 

Demonstratie met de mini extruder met 5 producten als resultaat
Optie: elke deelnemer krijgt een aandenken gemaakt van afvalplastic + € 2,50

Digitale brief
Voorafgaand de gastles ontvangt de docent een brief waarop Plastic Fantastic in het kort wordt 

uitgelegd met daarop een opdracht voor de klas ter voorbereiding van ons bezoek.

Medium pakket € 600,00
Een gastles van Amy of Sjoerd van Plastic Fantastic
In de les gaan we in op de plastic soup, recycling en ontdekken de deelnemers wat we allemaal 

van afvalplastic kunnen maken. Daarbij geven wij een: 

Demonstratie met de mini extruder met 5 producten als resultaat
Optie: elke deelnemer krijgt een aandenken gemaakt van afvalplastic + € 2,50

Inzamelingsactie (1 container voor 1 maand lang met 2 navullingen)
Spaar voor bloembak** gemaakt van plastic afval en krijg zicht op hoeveel plastic er bij jullie 

wordt gebruikt. Wij leveren de inzamelingszakken, komen het plastic ophalen en brengen het 

gekozen product met afvalplastic erin verwerkt!  

** keuze uit verschillende producten zoals: bank + € 100,00 of moestuin + € 250,00 

Large pakket € 1500,00
Demonstratie van onze dream-machine 
Een ochtend of middag staan wij met de dream-machine, onze mobiele recyclingfabriek, 

bij jullie op het terrein om te laten zien hoe wij plastic afval verwerken tot fantastische pro-

ducten. Ook geven Amy en Sjoerd die dag meerdere gastlessen en kan er een bank gemaakt 

van afvalplastic als puzzel in elkaar gezet worden. 

Informatiepakket  
Voorafgaand de demonstratie met de dream-machine ontvangt de docent een informatiepakket 

over plastic afval en de circulaire aanpak, een lesbrief en een actieposter voor de inzamelingsactie.

Inzamelingsactie (1 container voor 1 maand lang met 2 navullingen)
Spaar voor bloembak*** gemaakt van plastic afval en krijg zicht op hoeveel plastic er bij jullie 

wordt gebruikt. Wij leveren de inzamelingszakken, komen het plastic ophalen en brengen het 

gekozen product met afvalplastic erin verwerkt!  

*** keuze uit verschillende producten zoals: bank + € 100,00 of moestuin + € 250,00
*** keuze uit meerdere producten of eigen ontwerp.

Willen jullie meer bankjes of moestuintjes? Vraag dan een offerte aan. Fantastic? Neem contact 

op met amy@plasticfantastic.nu en vraag naar de mogelijkheden.
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