
Hoe ga je meten?
Meetinstructies:
1. Registreer alles wat je tegenkomt/opruimt.

Zo kunnen wij betrouwbaar de samenstelling

(verhoudingen) van het zwerfafval bepalen en

heb jij een compleet beeld van je inzet.

2. Zorg voor een goede foto. Ingezoomd en met

het merk in beeld. Hoe beter de foto, hoe meer

de app je kan helpen met suggesties voor tags.

3. Tag merk, type en materiaal. Hoe meer we weten

over een item, hoe beter we het zwerfafval

kunnen aanpakken.

4. Ga met z’n 2’en: 1 raapt op, 1 registreert. Zo werk

je het meest snel en nauwkeurig en natuurlijk

kun je halverwege ook even ruilen van taak.

5. Het taggen en uploaden van de foto’s kan

ook achteraf thuis. Wel zo fijn om de foto’s

te uploaden als je op Wifi zit.

Wereldwijd opschonen begint in je eigen buurt. 

Optie 1
Als je nieuw bent in de Litterati-app:
• Download de Litterati-app in de App Store (Apple) 

of Google Play (Android).
•  Klik op Begin > Met een actie meedoen > Volgende > 

Begin.
• Ga naar Uitdagingen > Doe mee aan een uitdaging met 

een code.
• Voer de code NL2021 in.

•  Maak je aanmelding af door je profiel te koppelen aan 

jouw e-mailadres, Apple ID of Facebook-account.

Optie 2
Heb je al een account in Litterati?
• Log in op je account.

•  Ga naar Uitdagingen en klik op

Doe mee aan een uitdaging met een code.

• Voer de code NL2021 in en meld je aan!

Doe mee met World Cleanup Day en leg het zwerfafval vast.
Hoe download je de Litterati-app en kom je in de juiste uitdaging?
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Meer informatie over World Cleanup Day.

In Nederland is Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van World Cleanup Day. 

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/world-cleanup-day/app-pagina/
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/world-cleanup-day/
http://plasticsoupfoundation.org
https://www.worldcleanupday.nl/



