
DUURZAME KLEDIJ 
voor een goed zeedoel
De filantropiewerking van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) pakt uit met een heuse Sea&Science 
collectie. Door een product uit de Sea&Sciencecollectie te kopen steun je de zee. De winst gaat namelijk 
volledig naar kust, zee en oceaanonderzoek wereldwijd. Want, zo geldt het motto ‘Meer kennis leidt tot 
betere inzichten voor een duurzame toekomst’. Zo kan je blijven genieten van de zee!

Tina Mertens

UIT FAIRTRADE BIOKATOEN

En laat duurzaamheid nu net vooropstaan 
in dit initiatief. Vaak zit er, zonder dat we 
er bij stilstaan, polyester in onze kledij. 
Bij elke wasbeurt van deze kledingstukken 
komen er minuscuul kleine stukjes plastics 
vrij. Die vloeien met het afvoerwater naar 
het waterzuiveringsstation. En … daar glipt 
minstens een deel van deze micro plastics 
letterlijk door de mazen van het net om te 
eindigen in de zeeën en oceaan. De aanwe-
zigheid van grote hoeveelheden plastic 
en dus ook micro plastics kent nu al zijn 
gevolgen voor het zeeleven. Daarom kiest 
het VLIZ bewust voor producten uit 100% 

bio- katoen. Ook een eerlijke handel (‘fair 
trade’) staat hoog in ons vaandel. Bij de 
T-shirts geldt daarbovenop het principe 
’fair share’: de T-shirts worden aan een iets 
hogere prijs aangekocht en het verschil gaat 
rechtstreeks naar de arbeiders in de textiel-
fabrieken. Voor de betrokkenen betekent het 
een welgekomen verhoging van het salaris. 

MET JE FAVORIETE 
NOORDZEEDIER

Als opdruk viel de keuze op een zee quote 
(‘Vitamin Sea’ en ‘Aquaholic’) of een dieren-
illustratie (snotolf en noordzeekrab). 

VLIZ-collega’s stelden de quotes voor. 
Een online enquête besliste over deze 
favoriete Noordzeedieren. De illustraties 
zijn afkomstig uit waardevolle oude boeken 
aanwezig in de VLIZ-bibliotheek. Zo komt 
de tekening van de snotolf uit het boek 
‘Poissons marins’ van de Belgische weten-
schapper Max Poll (KBIN, 1947) en die van 
de Noordzeekrab uit ‘A history of the British 
stalk-eyed Crustacea’ (1853) van de hand 
van Thomas Bell. Dit anderhalf eeuw oude 
boek kun je inkijken in de VLIZ-bibliotheek of 
www.vliz.be/imisdocs/publications/298682.
pdf online doorbladeren. Bij voldoende 
succes breiden we de collectie uit met meer 
quotes en pentekeningen van zeedieren en 
-planten.

ONS AANBOD

De collectie omvat sweaters (40 EUR), 
T-shirts (20 EUR) en stevige draagtassen 
(10 EUR). De sweater is een unisexmodel, de 
T-shirts zijn beschikbaar in mannen- en vrou-
wenmodel. In de reeks ‘Vitamin Sea’ zitten 
ook kindermaatjes.

Producten uit de Sea &Science collectie zijn 
te koop tijdens VLIZ-evenementen (VLIZ 
Marine Science Day, WereldOceaanDag, 
VLIZ-ledendag, Dag van de Wetenschap, 
etc.) of via de webshop Mister T: 
www.mistert.be/vliz. Verder zijn bepaalde 
stukken uit de collectie te verkrijgen in 
verschillende winkels aan de kust (o.a. de 
jeansstore Brooklyn) en in de shop van het 
visserij museum NAVIGO in Oostduinkerke. 
Koop snel jouw eigen exemplaar uit onze 
Sea&Science-collectie. Dan draag ook jij 
bij aan een meer duurzaam beheer van de 
zeeën en oceaan!

GOED DOEL

(De Wulf/VLIZ)
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