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Dopper publiceert Impact Report 2020 met goed
nieuws voor de oceanen
In totaal 8,5 miljoen kilo plastic minder in onze wateren in 2020

De belangrijkste punten uit het Impact Report: 

Dankzij 1,7 miljoen Dopper gebruikers is er 8,5 miljoen kilo plastic niet in de oceaan terecht

gekomen in 2020

Op Wereld Oceaan Dag 2020 is de Dopper Wave gelanceerd, een internationale

beweging tegen wegwerpflesjes; hier sloten in slechts 7 maanden tijd 422.500

mensen zich bij aan 

31.000 kinderen uit 5 landen verzonnen een oplossing tegen plasticvervuiling 

Sinds juli 2020 zijn alle Dopper flessen Cradle to Cradle Certified™: 's werelds

meest toonaangevende standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde

materialen en producten

⏲

http://news.dopper.com/


Onze samenwerking met SmartPaani heeft de toegang tot schoon drinkwater

voor 9.000 scholieren in Nepal mogelijk gemaakt

Elke druppel telt 
2020 was een jaar dat, net als voor de rest van de wereld, anders was voor Dopper dan

voorgaande jaren. Dit heeft de social enterprise er echter niet van weerhouden om wereldwijde

impact te maken.

 

Dopper’s missie om de wateren van de wereld te beschermen werd in 2020 ondersteund door

1,7 miljoen mensen omdat ze besloten een Dopper in plaats van een plastic wegwerpfles te

kiezen. Hierdoor werd er voorkomen dat er 8,5 miljoen kilo plastic in de oceaan belandde. 

 

Ook besloten 422.500 mensen om geen wegwerpwaterflesjes meer te gebruiken door zich aan

te sluiten bij de Dopper Wave; een internationale beweging tegen wegwerpflesjes, waarmee

Dopper individuen en bedrijven zoals TOMS, de Bijenkorf, Tony’s Chocolonely en Bol.com

uitdaagt om wegwerpwaterflessen te verbannen, voortaan altijd voor kraanwater te kiezen en

anderen te inspireren om hetzelfde te doen.

 

Op het gebied van product development werd het afgelopen jaar een mijlpaal bereikt doordat

Dopper als eerste herbruikbare waterflesmerk ter wereld de Cradle to Cradle certificering voor

het gehele flessenportfolio behaalde. Deze prestatie draagt bij aan Dopper's ambities om een

volledig circulair productporfolio te realiseren.

 

Daarnaast werden in Nepal 9.000 schoolkinderen geholpen aan schoon drinkwater, dankzij een

samenwerking met SmartPaani. Ook ontwierpen 31.000 kinderen uit 5 landen (België,

Duitsland, Nederland, Nepal, Verenigd Koninkrijk) een oplossing tegen plasticvervuiling

tijdens de 2020 editie van de Dopper Changemaker Challenge Junior. 

  

Met het Impact Report wil Dopper een voorbeeld stellen voor andere waterflesmerken om

transparant te communiceren over hun doelen en successen. 

 

https://dopper.com/annual-report-2020
https://dopper.com/nl/join-our-wave
https://dopper.com/annual-report-2020-education#cmcj


Virginia Yanquilevich, Dopper CEO, zegt: “Het Impact Report is een kans om Dopper’s klanten,

partners, supporters, suppliers en werknemers te bedanken voor hun inzet om een stap

dichterbij onze visie te komen: een wereld met kristalheldere wateren. Waar plasticvervuiling

iets uit het verleden is en waar iedereen over de hele wereld toegang heeft tot schoon

drinkwater. Want elke druppel telt; alleen samen kunnen we het tij keren tegen

wegwerpplastic.”

Bekijk het volledig Impact Report hier.
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OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.
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Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.

Dopper

https://dopper.com/nl/onze-missie
https://www.youtube.com/watch?v=l3hF8HWLJEs&feature=youtu.be
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_dopper
http://news.dopper.com/
http://news.dopper.com/nl-BE/

