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Uw veiligmeester
Paulina Cramer

Paulina groeide op in Nederland en Zwitserland 

en spreekt mede daardoor vloeiend Engels, 

Duits, Frans, Italiaans, Schwiizerdütsch en 

Nederlands. In Londen volgde zij de Christie’s 

Fine Arts opleiding en deed vervolgens ervaring 

in de kunstwereld op bij verschillende galeries, 

kunsthandels en veilinghuizen. In 1987 begon  

zij bij Christie’s Amsterdam als hoofd van de 

afdeling Shipping and Insurance, waarvan zij in 

1999 overstapte naar de afdeling Client 

Advisory.  

Op dit moment is ze veilingmeester en hoofd van de 

afdeling Client Management. Inmiddels heeft  

Paulina vele malen als veilingmeester opgetreden voor 

liefdadigheids instellingen waaronder Kika (Kinder 

Kankervrij), Het Rode Kruis, Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds (WCRF NL), het Ronald Mc Donalds Centrum, 

de Elephant Parade (t.b.v. ziekenhuizen voor olifanten 

in Azië), Beautiful Talents (een Belgische stichting 

voor gehandicapte kinderen), Stichting Michele, 

Verein geschützter Arbeitsplätze im Engadin in 

Zwitserland, Young CIA, The Hub en Putra Putri 

Bangsa in Bali.

Na vandaag kan daar dus ook de Plastic Soup 

Foundation aan worden toegevoegd.
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Veilingitems
Om de Plastic Soup Foundation te steunen, is er vanavond een 
veiling met bijzondere kavels, beschikbaar gesteld door diverse 
sponsors die de Foundation een warm hart toedragen. Wij danken 
deze sponsors hartelijk voor hun gulle bijdrage.

Onze veilingmeester staat klaar om uw bod in ontvangst te nemen. 
Bied mee op deze vele mooie stukken en help daarmee de Plastic Soup 
Foundation.

Spelregels veiling
Door uw hand op te steken, maakt u uw interesse kenbaar en biedt u
op het kavel dat de veilingmeester op dat moment aanbiedt. Als uw bod
op het kavel het hoogste is, komt er een vrijwilliger naar u toe om de
afhandeling te regelen.

U kunt als volgt betalen:
1.  Bij voorkeur met pin of credit card.
 U kunt het kavel, als het beschikbaar is, na afloop direct meenemen.
2. Door middel van een eenmalige machtiging.
3.  Door middel van een koopovereenkomst.

Na de veiling zenden wij u een factuur en een kopie van de door u  
ondertekende koopovereenkomst. Zodra de betaling is ontvangen, 
bevestigen wij de ontvangst en wordt het gekochte kavel toegestuurd of 
ontvangt u verdere informatie over hoe het geïnd kan worden.

De Plastic Soup Foundation stelt alles in het werk om de kavels, zoals
beschreven in dit programmaboekje, tot stand te brengen. In geval van
wijziging van eventuele voorwaarden, wordt in overleg met de koper een
geschikt alternatief gezocht.
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Als VIP naar finale The Voice of Holland
Aangeboden door Talpa
Uniek zangtalent, spetterende optredens en een zinderen-

de finale. The Voice of Holland staat ieder seizoen garant 

voor kippenvelmomenten. Ook dit seizoen komen weer vele 

talenten voorbij.

De hoogste bieder op dit kavel ontvangt twee VIP-kaarten 

voor de finale van The Voice of Holland. 

U kunt rekenen op een luxe ontvangst bij de VIP-ingang 

met een rondleiding achter de schermen. 

Wilt u de nieuwe Ben Saunders, O’Gene of Maan als 

eerste ontmoeten? Laat dit kavel dan niet aan uw neus 

voorbij gaan.

Rondvaart met sloep door de Amsterdams 
grachten Aangeboden door de Plastic Soup 
Foundation
Iets dat nooit verveeld is varen door de Amsterdamse 

grachten. Maar varen door hartje stad terwijl u jaagt op 

plastic soep is meer dan dat: het is een beleving. Met een 

bod op dit veilingitem gaat u Amsterdam vanaf het water 

ontdekken, maar ook het afval dat daar in drijft. Uw gids

deze dag is niemand minder dan Maria Westerbos, 

directeur van Plastic Soup Foundation, die u zal verrassen 

met verhalen van ver over, maar ook binnen de stads-

grenzen. Dit item is voor maximaal 8 personen, inclusief 

catering en overig amusement.
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Eén week verblijf in Luxury Seaside 
Guesthouse voor twee personen in  
Villa Bukitsegara in Bali
Aangeboden door Derk Izaks
Uw eigen guesthouse in een fantastische villa aan het 

strand in Amed in Oost Bali…wie wil dat nou niet? Iedere 

dag het ontbijt verzorgd, handdoeken, internet, dagelijks 

een massage, een zeilcursus voor twee personen, vervoer 

van en naar het vliegveld: het is allemaal inclusief. 

De villa is in 2010 gebouwd door de bekende architect 

Joost van Grieken en heeft een moderne tropische stijl.  

De villa biedt in totaal ruimte aan vijf kamers en vier 

badkamers. Eén van deze luxe kamers is voor u als u een 

bod doet op dit kavel. Tickets, lunch, diner, drankjes niet 

inbegrepen. Data in overleg.

www.villabukitsegara.com 

Backstage RTL Nieuws/Weer  
en presentatie van het weer
Aangeboden door RTL/Jennifer Faber
Altijd al eens willen weten hoe het is om het weer te 

presenteren net zoals Jennifer Faber, de gastvrouw van 

vanavond? Dat kan. U krijgt namelijk een rondleiding voor 

vier personen achter de schermen bij het RTL Nieuws en 

– Weer. Niemand minder dan Jennifer zelf zal dit 

verzorgen en u de ins en outs bijbrengen als het gaat om 

het presenteren van het weer. Als klap op de vuurpijl mag 

u dit alle vier vervolgens ook zelf proberen. Uiteraard 

wordt dit vastgelegd en krijgt u deze opname mee naar 

huis zodat u het thuis nog eens aan uw familie en vrienden 

kunt laten zien.
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Interieurdesign door top designer Robert 
Kolenik / Eco Chic Design inclusief design 
boek Aangeboden door Robert Kolenik
Als het gaat om duurzaam interieur ontwerp, is Robert 

Kolenik dé naam. Zijn kenmerkende ‘Eco Chic’ ontwerpstijl 

laat zich omschrijven als eerlijk, luxe, uniek, huiselijk en 

warm. Interieurontwerper Robert Kolenik is pas tweeën-

dertig jaar oud, maar wist in korte tijd een internationale 

ontwerpcarrière op te bouwen. Niet vreemd; Kolenik 

creëert een gevoel van natuurlijke overvloed en staat 

bekend om zijn inventieve oplossingen voor prachtige en 

bijzondere materialen als schelpen, leer, mos en fluweel.

Kolenik heeft naast een bijzonder gevoel voor stijl en 

materiaal een talent voor luisteren. Hij luistert naar zijn 

cliënten, probeert hun ‘zijn’ te doorgronden om zo hun 

wensen te overtreffen. Hij is gek op luxe en wil dat zijn 

cliënten dat gevoel iedere keer weer ervaren als ze in zijn 

designs zijn. Met een bod op dit kavel maakt Robert een 

interieur design voor u voor een ruimte van max 70m2. 

www.kolenik.com  

VIP gast bij concert PBII  
Aangeboden door PBII
Eén van de optredende artiesten deze avond is de band 

PBII. Met 10 personen kunt u als VIP gast hun nieuwste 

theatershow bij wonen in één van de theaters waar de 

voorstelling gespeeld wordt in seizoen 2018/2019. Dit 

bezoek aan de show bevat ook een meet & greet met de 

cabaretier en presentator Jörgen Raymann en de 

bandleden van PBII. Daarnaast ontvangen alle 10 de 

bezoekers een gesigneerd exemplaar van de CD ROCKET 

(muziek uit de voorstelling) en ook een ROCKET T-shirt. 

www.PB2rocket.nl 



VOORWOORD MARIA WESTERBOS

VEILING

Foto Catch of the Day 60 x 90  
door Lizette Schaap  
Aangeboden door de  
Plastic Soup Foundation
Lizette Schaap studeerde in december 2015 af van de 

Fotoacademie in Amsterdam met haar project

‘3P’s’; een zelf gepubliceerd boek en een succesvolle 

groepsexpositie in de Beurs van Berlage te

Amsterdam. Na haar afstuderen begint ze te werken voor 

Nederlandse kranten en gaat ze verder met haar 

persoonlijke fotoprojecten. Haar laatste werk is ‘Seafood’, 

een fotoserie over de relatie tussen plastic afval en de vis 

die we eten. Het werk van Lizette Schaap wordt vertegen-

woordigd door galerie Refreshment Room uit Amsterdam 

en is in binnen- en buitenland tentoongesteld, onder 

andere in Singapore en Taiwan. 

Meer informatie via www.lizetteschaap.com 

Foto Creamy Garlic Prawns 60 x 90  
door Lizette Schaap
Aangeboden door Lizette Schaap
Het werk van de Nederlandse fotograaf en ingenieur 

Lizette Schaap (1987) vertoont een esthetiek die is 

beschreven als simplistisch, creatief en surrealistisch. 

Lizette fotografeert op een eigentijdse manier, maar voegt 

diepte toe aan haar beelden door effectief een verhaal te 

communiceren. Lizette is geïnteresseerd in maatschappe-

lijke thema’s als slowing down, duurzaamheid en 

consumptie. Creamy Garlic Prawns is één van de beelden 

uit de Seafood serie. Kijk hiervoor op Kijk hiervoor op 

www.lizetteschaap.com
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Rondleiding door Plastic Soup Foundation 
tijdens tentoonstelling Anouk Kruithof in 
Foam
Dit najaar presenteert fotografiemuseum Foam de eerste 

grote museale solotentoonstelling van Anouk Kruithof. In 

de tentoonstelling staat Kruithofs recente onderzoek naar 

de online weergave van urgente maatschappelijke thema’s 

centraal. In de afgelopen jaren verzamelde Kruithof 

veelvuldig circulerende beelden rondom onderwerpen als 

milieuvervuiling en klimaatverandering. Voor de omvangrij-

ke serie #Evidence (2015-2017) ontleedde zij de visuele 

wijze waarop verschillende Amerikaanse bedrijven en 

instellingen zich via Instagram profileren.

Voor de Outside/In-rondleidingen heeft Foam de Plastic 

Soup Foundation uitgenodigd om een rondleiding te geven. 

Vanuit eigen perspectief vertellen wij over de tentoonstel-

ling en het werk van Kruithof. Indien u een bod uit brengt 

op dit kavel is het voor maximaal 15 personen, inclusief 

een drankje op een vrijdagavond in januari 2018.  

De rondleiding duurt circa 60 minuten)

The Insect Project door Bregje Sliepen-
beek Aangeboden door Bregje Sliepenbeek
Kunstenares Bregje Sliepenbeek studeerde in 2013 af aan 

de Gerrit Rietveld Academie met als eindspecialisatie 

sierraden. Hoewel ze hier niet in verder is gegaan, heeft ze 

wel een liefde gekregen voor het werken met metalen. De 

insecten die ze maakte voor The Insect Project zijn 

allemaal van messing, met de hand gemaakt. Deze cicade 

is een van de laatste nog verkrijgbare items in de serie. 
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Free Dive Workshop Nanja van den Broek
Aangeboden door Nanja van den Broek 

Deze dagdeel training van wereldrecordhouder freediven 

Nanja van den Broek is alleen geschikt voor mensen met 

lef! Niemand weet zo goed om te gaan met druk en tegelijk 

zo ontspannen te blijven als Nanja van den Broek. Bij deze 

workshop krijg je vanuit de metafoor van het freediven 

inzichten in hoe een High Performer denkt en ga je ook met 

je team het water in om zelf te ervaren hoe je ontspannen 

kunt blijven. Dit helpt om inzichten te krijgen in het 

doorbreken van je eigen patronen en leidt tot blijvende 

verandering. Samen met coach Judith van de Griendt 

begeleidt ze jouw team een halve dag om samen uit de 

comfortzone te komen. Wie durft?

(Betreft een halve dag training voor maximaal  

12 deelnemers, inclusief pakken en maskers, exclusief 

zwembadlocatie)

Wasteboard 
Aangeboden door Wasteboards
Plastic vervuiling is een groeiend probleem. Wereldwijd. 

Rivieren, oceanen, stranden, steden raken steeds meer 

vervuild met plastic. WasteBoards wil het tij keren door 

zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het creëren van 

waarde uit plastic afval. Daarom vervaardigen ze 

skateboards van hoge kwaliteit van plastic doppen.  

Ze verzamelen deze doppen samen met onder andere 

bezoekers van muziekevenementen, schoolkinderen, 

bedrijven, etcetera. Elk WasteBoard wordt met de hand 

gemaakt. En elk ontwerp is volledig uniek, omdat geen 

enkel kleurenpatroon hetzelfde is als elk ander patroon. 



Verzorgde reis en diner voor zes personen 
in beste restaurant ter wereld 
Aangeboden door Reisbureau  
Buitenlandsche Zaken
Met een gemiddelde wachtlijst van twee jaar moet u 

geduld hebben om bij het Catalaanse restaurant El Celler 

de Can Roca te eten. Dit restaurant heeft sinds 2009 drie 

Michelinsterren en kreeg in 2013 de titel ‘beste restaurant 

ter wereld’. Binnenkort een bijzondere gelegenheid?

U kunt dit met 6 personen vieren inclusief retourvlucht 

Barcelona, autohuur, een overnachting in een viersterren-

hotel en als klap op de vuurpijk een 16-gangendiner en 

wijnarrangement bij El Celler de Can Roca in Gerona.  

Dit item begint op € 4.500,-

Kunstwerk Murmuration van Alain Delorme 
Aangeboden door Brandt Gallery  
(90 x 60 / ED 100)
Van dit prachtige kunstwerk zijn er slechts 100 gemaakt. 

Door mee te bieden op deze foto dingt u mee naar een 

uniek exemplaar. De Franse fotograaf Alain Delorme (1979) 

fotografeerde 100.000 plastic zakjes en arrangeerde ze als 

een spreeuwenzwerm. De foto komt exclusief lijst. 

De werken van Delorme brengen je altijd aan het twijfelen 

waar de waarheid eindigt en fictie begint. Alain Delorme 

stelt via zijn werken een breed scala aan hedendaagse 

onderwerpen aan de kaak. Met dit kunstwerk stelt hij de 

overproductie van plastic ter discussie. De missie van 

Brandt Gallery is om hedendaagse kunst te presenteren 

van opkomende jonge kunstenaars als ook gevestigde 

internationale artiesten. Dit in samenwerking met 

buitenlandse galeries. De galerie bevindt zich Bethani-

enstraat 39 in Amsterdam en is geopend op dinsdag, 

vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur.  

www.brandtgallery.com 
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Snoepautomaat 
Aangeboden door Dirty Beach
Dirty Beach bestaat uit Chloe Hanks en Lou McCurdy 

woonachtig in het Engelse Brighton. De naam is een 

knipoog naar ‘saaie’ ansichtkaarten met een zeegezicht 

van weleer en typeert de humor en satire die kenmerkend 

zijn voor hun werk.

Van aanvankelijk individuele werken tentoongesteld onder 

de naam ‘Dirty Beach’, begonnen de kunstenaars een 

installatieconcept te ontwikkelen - een meeslepende, 

volledig ingerichte “supermarkt” die de beeldtaal van grote 

moderne retailers nabootst, maar alleen plastic items 

bevat die gevonden zijn op stranden of in grachten, 

kanalen en rivieren. Vanavond bieden zij een door hen 

beschilderde snoepautomaat aan vol met plastic soup uit 

het Amsterdamse IJ, de Limburgse Maas en de Antwerpse 

haven.



 

Loterij 
Dankzij een aantal mooie bijdragen van sponsors, ondernemers en particulieren kunnen 
we ook een loterij houden met hele mooie prijzen. De loten kosten € 25 per stuk. U kunt 
vijf loten voor € 100 kopen. Na betaling, bij voorkeur via pin, ontvangt u het door u 
gekochte aantal loten. Óf en welke prijs u heeft, checkt u bij vertrek bij de prijzentafel. 
In principe kunt u uw prijs daar afhalen. In bepaalde gevallen is meenemen voor u 
wellicht niet mogelijk. Wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met de Plastic 
Soup Foundation via info@plasticsoupfoundation.org zodat wij u uw prijs kunnen doen 
toekomen? Dit is mogelijk tot uiterlijk 1 februari 2018. Daarna worden de prijzen 
eigendom van de stichting.

De hoofdprijs – een geheel verzorgde reis naar Ibiza voor twee personen aangeboden door Corendon 
– zal na de verkoop van de loten worden getrokken op het podium.

 HOOFDPRIJS 

Een compleet verzorgde reis voor  
2 personen naar het idyllische Ibiza met 
Corendon t.w.v. 2000 euro
Ze noemen het ook wel het eiland van de adembenemende 
zonsondergangen. Ibiza staat namelijk niet voor niets op de 
lijst van mooiste sunsets ter wereld. Vooral in San Antonio, 
Cap des Jueu, Cala d’Hort, Benirras en Cala de Comte 
geniet u ’s avonds van de mooiste kleurenschouwspellen. 
In de jaren ’70 kwamen vooral hippies en kunstenaars van 
over de hele wereld naar dit flowerpower eiland om zich 
onder te dompelen in de speciale Ibiza sferen. Vandaag de 
dag is Ibiza een kleurrijk en trendy eiland dat dankzij haar 
grote veelzijdigheid populair is onder jong én oud. Ook de 
jetset en ’s werelds grootste beroemdheden zijn in grote 
getale op dit sprookjesachtige, magische eiland neerge
streken. Corendon biedt u de mogelijkheid om Ibiza zelf te 
beleven! U verblijft namelijk met twee personen in een 
tweepersoonskamer op het Marble Stella Maris resort in 
Cala Gracio. Dit sfeervolle resort met veel couleur locale 
heeft moderne kamers en is speciaal ontworpen door 
Corendon op basis van vele vakantiewensen. Een perfecte 
basis om het eiland te verkennen dus. Deze prijs wordt u 
aangeboden door Corendon en is inclusief vlucht, transfer 
en verblijf in het Marble Stella Maris resort.

LOTERIJ



 

LOTERIJ

30 x Klean Kanteen flessen 
Aangeboden door ElementsBVBA 
Duurzame, veilige en mooie drinkbekers 
gemaakt door Klean Kanteen om thuis, 
onderweg, op school of op het werk uit te 
drinken. De missie van Klean Kanteen is 
iedereen een veilig alternatief te bieden voor 
plastic en met aluminium behandelde drinkfles
sen. Klean Kanteen kwam als eerste met BPA 
vrije roestvrijstalen drinkflessen op de markt. 
Inmiddels is er een Klean Kanteen voor 
iedereen; van drinkbeker, bidon, drinkfles, 
schoolbeker tot thermosfles. Wellicht gaat u 
vanavond met één van de 30 Klean Kanteen 
flessen naar huis?
www.elementsbvba.be

2 x Sodastream t.w.v. € 150,-
Aangeboden door Sodastream 
Benelux 
Met de SodaStream Crystal zwart pomp je in 
een handomdraai koolzuur in je kraanwater.  
Zo geniet je dankzij deze bruiswatermachine 
elke dag van een glaasje bubbels, zonder dat je 
je een ongeluk hoeft te sjouwen om literflessen 
prikwater van de supermarkt naar huis te 
krijgen. Hoe vaker je op de knop drukt, hoe meer 
koolzuur je in het water pompt. Je vangt het 
prikwater op in 1 van de 3 glazen karaffen, dus 
je hebt in ieder geval geen plastic meer nodig. 
En dat is dan weer goed voor het milieu. Als je 
nu niet aan die 2 liter water per dag komt...



 

3 x Skin Treatment t.w.v.€ 70,- 
Aangeboden door Weleda
Geniet van een weldadige Weleda Skin Retreat. 
In alle Weleda verzorgingsproducten spelen 
planten de hoofdrol. Elke plant heeft haar eigen 
kwaliteiten. Zo brengt amandel de huid tot rust, 
terwijl granaatappel een activerende werking 
heeft. Deze visie passen we ook toe in de 
Weleda Skin Retreat, een beautybehandeling 
die op een holistische manier inspeelt op jouw 
specifieke behoeften en die van je huid. 
De Weleda Skin Retreat duurt 100 minuten en 
start met een uitgebreide huid en wensenana
lyse. Terwijl je geniet van een voetbad, kies je 
samen met de specialist welke plant voor deze 
behandeling voor jou het beste is. Hierna word 
je tot rust gebracht met Body Balancing, een 
ontspanningstechniek die je helpt los te laten.
Vervolgens wordt je gezicht met kompressen 
gezuiverd en met een passend leemmasker 
gereinigd. Daarna volgt een speciale massage 
voor je gezicht, decolleté, schouders en voeten, 
gevolgd door een intensief voedend masker of 
een pakking. Tenslotte wordt een voor jou 
geschikte verzorging aangebracht. Via de Body 
Wake Uptechniek brengt de specialist je weer 
in het hier en nu.
Het resultaat? je voelt je herboren en je huid 
straalt! Wie wil dat nou niet?

LOTERIJ

Lunch bij FG Foodlab Rotterdam
Aangeboden door  
FG Foodlab Rotterdam
FG Food Labs (1 Michelinster) is een attractie in 
een attractie, een indrukwekkende treintunnel 
in de Rotterdamse Hofbogen. Als tussenstop 
(lunch) of als eindstation (diner), deze gastro 
  nomische reis zal je altijd bijblijven. Op het 
gebied van smaak, dat durven we hardop te 
zeggen, is geen restaurant op Hollandse bodem 
zo vergevorderd. De FG Group beschikt als enige 
in de Nederlandse gastronomie over een eigen 
smaaklaboratorium. We experimenteren net 
zolang totdat de perfectie is bereikt, eerder 
bereikt het gerecht jouw bord niet.

LOTERIJ



 

2 x 4 entreekaarten Beekse Bergen
Aangeboden door  
Safaripark Beekse Bergen
Een bezoek aan de Beekse Bergen is elke dag 
anders. Trek de weidse natuur in vol  
beleve  nissen, sensatie en ontspanning. Wil je 
op safari of komen spelen? Waar je ook voor 
kiest, bij Beekse Bergen wordt het een dag om 
nooit te vergeten. Bewonder wilde dieren in hun 
habitat en ontdek hoe mooi natuur is. Ga op 
safari en kom oog in oog te staan met meer dan 
150 bijzondere diersoorten.

LOTERIJ

Bijwonen live show  
The Voice of Holland (2 kaarten)
Aangeboden door Talpa
The voice of Holland is de bekendste talenten
jacht van Nederland. Hierin gaan coaches 
Anouk, Waylon, Ali B en Sanne Hans op zoek 
naar uniek zangtalent. Zij begeleiden hun 
talenten persoonlijk naar de eindstreep: 
intensief trainen maar ook samen het podium 
beklimmen voor spetterende optredens. Maak 
het zelf mee tijdens één van de komende live 
shows.

5 x Verzorgingspakket  
Kaerel Skincare
Aangeboden door Kaerel 
Kaerel zorgt goed voor man & aarde. En daarom 
maken ze crap free, no nonsens verzorgingspro
ducten, speciaal voor mannen. De producten 
zijn gemaakt met ingrediënten van 100% 
natuurlijke oorsprong. Geen troep in je lijf, geen 
troep in het water, geen troep in de natuur.  
En het doet wat het moet doen. Daar staat 
Kaerel voor. Kaerel maakt het mannen makkelijk 
om goed voor zichzelf én voor de natuur te 
zorgen. En dat doen ze door krachtige, 
natuurlijke producten te maken, speciaal voor 
mannen. Goed voor jou, goed voor de natuur.



Plastic Soup Foundation 
Correspondentieadres 
Van Hallstraat 52-I
1051 HH Amsterdam
E-mail: info@plasticsoupfoundation.org
TRIO Bank rek.: NL13 TRIO 0198 0475 17
www.plasticsoupfoundation.org
Facebook: www.facebook.com/Plasticsoupfoundationnl
Twitter: @plasticsoupfoun

Organisatie Charity Dinner 
Christian Looman | CL Events & Management 

Vormgeving 
CO3 Grafisch ontwerpers, Woltera Niemeijer 




