
Je afval gescheiden droppen: ook dat is Stadsgeluk!
Duizel in het Park en Shop&Drop zorgen samen voor een schoon
Vroesenpark.
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Samenvatting Het Rotterdamse festival Duizel in het Park en duurzaam platform
Shop&Drop slaan op 7, 8 en 9 augustus de handen ineen om samen met
de bezoekers een duizelingwekkend schoon festival neer te zetten.
Duizel gaat dit jaar op zoek naar “Stadsgeluk” en dat is te vinden in de
allerkleinste dingen. Een bloemetje tussen de stoeptegels, een kopje
koffie met de buurvrouw én een schoon park. Shop&Drop nodigt de
bezoekers van Duizel uit al hun picknick-afval gescheiden te droppen
en maakt daar voor de jonge Duizel-bezoeker een leuke competitie van!

Details Gedurende het festival kunnen de bezoekers hun papier, glas, plastic en
restafval gescheiden inleveren in de opvallende kliko’s. De jongste Duizel-
bezoekers kunnen een Shop&Drop-koker ophalen om daarin alle plastic
bekertjes te verzamelen. Een volle koker bekers betekent een beloning voor
deze ‘Superdropper’! Het team van Duizel en Shop&Drop zorgt er vervolgens
voor dat al het gescheiden afval ook daadwerkelijk wordt gerecycled.

Duizel in het Park biedt jong en oud al zeven jaar lang een bijzonder
zomerfestival in het Rotterdamse Vroesenpark. Maar het festival wil niet alleen
iets bijdragen aan de stad en haar bewoners, ook het milieu krijgt haar
aandacht. Festivalleider Mariska Verhulst wil graag dat ze zo duurzaam
mogelijk opereren. Samen met Shop&Drop zet Duizel daarom een volgende
stap door al het festival afval gescheiden in te zamelen.

Shop&Drop is een Rotterdamse onderneming die de stadsbewoner helpt om
zijn afval en oude spullen in te leveren voor hergebruik en recycling. Hiervoor
hebben ze de gratis Shop&Drop-app ontwikkeld. In de app is te zien waar je in
de wijk of stad afval en oude spullen kunt droppen voor hergebruik en
recycling en kunnen buurtbewoners elkaar een complimentje geven voor het
droppen. Bovendien word je in de Shop&Drop app binnenkort beloond voor je
drops, met kortingen op een nieuwe aankoop.

Duizel in het Park vindt 7, 8 en 9 augustus plaats in het Vroesenpark in
Rotterdam, kijk voor meer info op www.duizelinhetpark.nl

De gratis Shop&Drop app is te downloaden voor iOS en Android, kijk voor
meer info op www.shopendrop.nl
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Over ShopenDrop

We will learn you to DROP your waste while you SHOP and to make that
combination valuable and fun! It's an app, it's a lifestyle, but most of all, it's a
simple way to make our world a little bit better. www.shopendrop.nl
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