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Dive Against Debris®, het vlaggenschip onder de

burgerwetenschapsprogramma’s, waarbij we tijdens de AWARE-week (maar

ook daarna) van elke duik een onderzoeksduik maken.

AWARE Specialty-cursussen waarbij we in gaan op het belang van een schone

en gezonde mariene wereld.

Activiteiten waarmee we de blauwdruk voor milieubescherming een boost

geven, namelijk: [selecteer datgene wat je oppakt] fondsenwerving, doneren of

ons inzetten voor het 100% AWARE-partnerschap.

PADI AWARE Foundation – sjabloon voor de AWARE-week

(als PR-instrument te gebruiken op je website of sociale media)

Binnenkort begint al weer de vierde jaarlijkse AWARE-week! Van 18-26 september

2021 organiseren we natuurbeschermingsactiviteiten en verzorgen we cursussen

op dit gebied. Het wereldwijde evenement zal de PADI Torchbearer-gemeenschap

mobiliseren om een extra versnelling te geven aan PADI’s blauwdruk voor een

decennium lang activiteiten voor een duurzamere toekomst van onze mariene

wereld.

PADI’s blauwdruk voor milieubeschermingsactiviteiten voor de zee richt zich op

het aanpakken van het afvalprobleem in zee. Maar ook op de gevolgen van

klimaatverandering, het helpen creëren van beschermde mariene gebieden en het

beschermen van kwetsbare soorten. Dit gebeurt onder meer door

burgerwetenschap, openbaar beleid en voorlichting.

Tijdens de AWARE-week ondersteunen we de bescherming van de mariene wereld

en de blauwdruk voor natuurbehoud door middel van [selecteer die dingen die je

organiseert]:

PADI AWARE Foundation is een publieke milieuorganisatie die afhankelijk is van

gulle individuele donateurs. Overweeg om aan onze inzamelingsactie [link naar

jouw inzamelingsactie] mee te doen. We dragen dan bij aan PADI AWARE’s

natuurbeschermingsstrategie waarmee we voor een positieve verandering voor

onze mariene wereld kunnen zorgen.

Je vindt al onze natuurbeschermingsactiviteiten en -cursussen in PADI’s

Conservation Activities Locator (zoekfunctie voor natuurbeschermingsactiviteiten).

Word PADI-fakkeldrager en maak samen met ons het verschil voor de zee tijdens

deze AWARE Week 2021!

https://www.padi.com/nl/aware/our-work?lang=nl
https://www.padi.com/conservation/activities/


#DiveAgainstDebris bij [locatie] op [datum]

Doe mee met onze fondsenwervingsactie voor PADI AWARE

Volg een van de AWARE Specialty-cursussen 

Voorgestelde berichten op sociale media 

#AWAREweek is terug! Tijdens deze AWARE-week van 18-26 september

dragen we bij aan de blauwdruk voor milieubescherming van @padiaware. We

doen dit door natuurbeschermingsactiviteiten en -cursussen te organiseren

om op lokaal niveau voor wereldwijde impact te zorgen.

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean 

Wist je dit al? De #ProjectAWARE Specialty-cursus helpt je om op te komen

voor de gezondheid van de mariene wereld. Deze op de zee gerichte Specialty-

cursus van @PADI is perfect voor iedereen die meer wil weten hoe ze de

waterwereld kunnen helpen beschermen. Je kunt de cursus zowel thuis als

online volgen. Volg deze Specialty-cursus en maak samen met ons het verschil!

#10Tips4Divers #SaveTheOcean 

 

We maken deel uit van de @PADI Torchbearer-beweging om een   evenwicht te

bereiken tussen de mens en de zee. Doe deze #AWAREWeek mee om de

wereld boven en onder water te beschermen.

#SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

Deze #AWAREWeek komen we op lokaal niveau in actie voor wereldwijde

impact op de zee. Doe mee met een van onze natuurbeschermingsactiviteiten: 

(overzicht van activiteiten tijdens de AWARE-week). Voorbeeld:

Ontdek hoe jij met ons #AWAREImpact kunt maken! #LocalActionGlobalImpact

#TeamOcean

 

 



 De zee van afval af helpen 

 Het aantal beschermde mariene natuurgebieden (MPA’s) verdubbelen

 Kwetsbare zeediersoorten beschermen  

 Herstel van koraalriffen bespoedigen  

 Ecologische voetafdruk van de duikindustrie verkleinen 

#DiveAgainstDebris en #EveryDiveaSurveyDive door gegevens over afval in

zee te verzamelen en te rapporteren;

fondsenwerving voor PADI AWARE om een   cruciale rol te spelen bij het

bevorderen van hun programma’s ter bescherming van de mariene wereld;

ons 100% AWARE-partnerschap en maken het verschil met elk brevet dat

wordt uitgegeven. 

Bij de #AWAREWeek 2021 draait het volledig om de blauwdruk van @PADI voor

actie voor de zee. In het komende decennium zullen PADI en PADI AWARE

samenwerken om hun blauwdruk voor #OceanAction te realiseren. Met deze

blauwdruk ondersteunen ze de Verenigde Naties #OceanDecade en #SDG's,

waaronder:

 

Als PADI-duikcentrum en fakkeldragers ondersteunen we de inspanningen

voor natuurbescherming. Al onze #AWAREWeek-activiteiten zijn erop gericht

hen te helpen. Doe met ons mee om het   verschil te maken voor de zee!

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

@PADI en @padiaware hebben PADI’s blauwdruk voor actie voor de zee

opgesteld. Hiermee dragen ze bij tot de #OceanDecade van de Verenigde

Naties om de #SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen) te bereiken En met

name ter ondersteuning van de implementatie van #SDG14 die over het

waterleven gaat.  We ondersteunen ook de pijlers van verandering van PADI

door het goede voorbeeld te geven met activiteiten in de plaatselijke omgeving

voor wereldwijde impact op de mariene wereld. En we streven naar de visie

om een   evenwicht te bereiken tussen de mens en de zee. 

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

 

We ondersteunen met trots PADI’s blauwdruk om #SavetheOcean! 

We zijn betrokken bij [selecteer opties die voor jou van toepassing zijn]

Doe met ons mee om samen met ons het verschil voor de zee te maken! 

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean



@PADIAWARE Foundation is een publieke non-profitorganisatie die wereldwijd

het behoud van de mariene wereld stimuleert door op lokaal niveau in actie te

komen.  De PADI AWARE Foundation wil samen met PADI een extra impuls

geven aan #SavetheOcean. En daarnaast een centrale rol spelen bij het

aanpakken van de belangrijkste bedreigingen voor de mariene wereld. Denk

hierbij onder andere aan de klimaatverandering en het verlies van mariene

leefomgevingenmilieu. Naast de bescherming van kwetsbare soorten zal de

stichting nieuwe natuurbeschermingsprogramma's opzetten, activiteiten

uitbreiden, communicatie met diverse doelgroepen voeren, cursussen

ontwikkelen en partnerschappen aangaan.

De stichting vertrouwt op individuen om een betere balans tussen de mens en

de zee te bereiken. Doneer of steun onze inzamelingsactie om oplossingen te

helpen financieren voor de belangrijkste bedreigingen waarmee de zee wordt

geconfronteerd. En steun hun inspanningen op het gebied van natuurbehoud!

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

 

PADI AWARE Foundation™ is een geaccrediteerde wereldwijde non-

profitorganisatie met een missie om mensen te stimuleren op lokaal niveau

voor de waterwereld op te komen voor wereldwijde impact. We ondersteunen

hun missie door milieubeschermingsactiviteiten te organiseren die de mariene

wereld herstellen en beschermen. We ondersteunen tevens de visie om voor   

evenwicht te zorgen tussen de mens en de zee.

Met onze hulp zal @PADIAWARE de invloed van duikers en de duikindustrie als

collectief aanwenden om kwetsbare soorten te beschermen. En om de

belangrijkste bedreigingen voor het mariene milieu aan te pakken. Waar onder

klimaatverandering en het verlies van mariene leefomgevingen.

Steun hun missie!

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean
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