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Even voorstellen

Het doel 

Hoe en wat?

Mijn naam is Jorien Timmers (1991) afgestudeerd 
psychologe aan de 'Vrije Universiteit van Amsterdam'. 
(Bachelor of Science) Na mijn afstuderen heb ik 
voor twee en half jaar in het buitenland gewerkt en 
gereisd en ben daar onder andere dit project 
genaamd 'Eco Bus America' gestart. Sinds april 2018 
ben ik in Nederland om het project verder te 
ontwikkelen. In september en oktober 2018 heb ik een 
try-out tour van mijn project gedaan in Europa. Op dit 
moment voer ik mijn project uit op scholen en 
evenementen in Nederland en ondertussen ben ik aan 
het werk in mijn vakgebied om alles financieel 
mogelijk te maken voor de volgende stap, namelijk 
om dit project voort te zetten in Latijns-Amerika. 

Het project 'Eco Bus America' zet zich in voor 
educatie op het gebied van milieuproblemen, waarbij 
de focus vooral ligt op de problemen die veroorzaakt 
worden door het overmatig gebruik van plastic in 
onze huidige maatschappij. Het doel van dit project is 
bewustzijn hierover creëren onder de mensen. Ik wil 
volwassenen en kinderen op een leuke en 
toegankelijke manier bewustmaken van het feit dat 
wij zélf in ons dagelijks leven héél véél tegen 
milieuproblemen kunnen doen. Dit begint door ons 
bewust te worden van de impact die onze eigen 
dagelijkse gewoonten hebben op onze planeet en 
doormiddel daarvan in te gaan zien welke gewoonten 
wij in ons dagelijks leven milieubewuster kunnen 
aanpakken. Ik wil laten zien dat, om de wereld te 
verbeteren, wij zélf de eerste stap moeten zetten. 

Het project 'Eco Bus America' zal zich na een succesvolle try-out in Europa gaan voortzetten, 
in Latijns-Amerika. Zoals de naam al aangeeft was dat ook vanaf het begin al het plan. 
Ik bezoek scholen, evenementen, hostels en bedrijven met als doel daar aan de hand van 
presentaties, workshops, het maken van muziek en het tonen van films, bewustwording te 
creëren over milieuproblemen. Om Zuid-Amerika te bereiken zal ik geen gebruik gaan maken 
van het vervuilende vliegtuig maar zal ik de oceaan over varen per zeilschip en wel de 'Regina 
Maris' als partner van het project 'Sail to the COP'. Eenmaal aangekomen zal ik in 
samenwerking met de Universiteit van Chili en andere partijen die gespecialiseerd zijn in 
elektrische rijden, een busje om laten bouwen tot een elektrisch rijdend busje en daar 
vervolgens het project mee voortzetten in Zuid-Amerika.
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Link met de 17 SDG doelen 
het project 'Eco Bus America' werkt aan de volgende 5 van de 17 opgestelde klimaatdoelen 
door de 'United Nations'. Indirect hangen al die 17 doelen natuurlijk met elkaar samen maar 
aan de volgende doelen wordt door 'Eco Bus America' het meest direct gewerkt. 
 
6 (schoon water en sanitair) en 14 (leven in het water) 
Het project 'Eco Bus America' maakt kinderen en volwassenen bewust van de vervuiling van 
deze planeet die veroorzaakt wordt door de mensheid, bijvoorbeeld het overmatig gebruik van 
plastic. Er wordt inzicht geboden in wat de invloed hiervan is op dieren maar ook op ons als 
mensen. Het belangrijkste onderdeel als het gaat om het uitleggen van een probleem, is het 
bieden van oplossingen. Daarom besteed ik meer tijd aan het uitleggen van de oplossingen en 
laat ik zien wat we zelf kunnen veranderen en welke destructieve gewoonten we in ons 
dagelijks leven kunnen omzetten in bewustere en gezondere keuzes. Ik wil laten zien dat we 
zelf die eerste stap moeten zetten om de wereld te verbeteren. 
 
7 (betaalbare en duurzame energie) 
Om van Nederland naar Latijns-Amerika (Chili) te reizen, zal ik de oceaan overgaan per 
zeilboot, als onderdeel van het project 'Sail to the COP' dat het doel heeft CO2 neutraal Chili 
te bereiken en de COY15 en COP25 bij te wonen. Tijdens de boottocht bespreken we het 
onderwerp 'duurzaam transport', en gaan we met 36 participanten oplossingen bedenken. 
Tijdens het project in Latijns-Amerika zal ik mijn project met een elektrisch busje gaan 
uitvoeren Deze transformatie vindt plaats in Chili en ik ben ondertussen al druk bezig om 
daarvoor de juiste mensen en partners voor te vinden.  
 
13 (klimaat actie) 
Mensen inspireren en informeren over milieuproblemen, is actie voor het klimaat, maar ook de 
zeiltocht van Nederland naar Chili is actie voor het klimaat. 
 
17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken) 
We moeten allemaal samenwerken om onze planeet te redden. 'Eco Bus America' heeft ook 
contacten met verenigingen, sponsors, scholen en andere projecten die met dezelfde 
doelstellingen werken. 
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De oceaan over

financiën 
Voor het financieren van mijn project heb ik twee 
jaar terug een crowdfundings actie gedaan. Met 
dit opgehaalde geld kan ik een deel van de 
kosten voor het starten van het project 
bekostigen. Voor de rest van het geld dat 
daarvoor nodig is ben ik vanaf november 2018 
hard aan het werk in mijn vakgebied om een 
groot deel van de kosten zelf bij elkaar te sparen. 
Het gehele project bekostig ik namelijk uit 
donaties van partners/sponsoren, eigen werk en 
uit onkostenvergoedingen vanuit de plekken waar 
ik presentaties en workshops geef. 
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Om Zuid-Amerika te bereiken ga ik de oceaan 
niet over vliegen maar over zeilen. Dit alles om 
co2 neutraal Zuid-Amerika te bereiken. Een paar 
maanden terug viel mijn oog op het project 'Sail 
to the COP'. Een project waarmee 26 activisten 
en 10 partners/sponsoren twee maanden lang op 
een schip zitten om van Nederland naar de 
klimaatconferentie in Chili te varen en tijdens de 
reis en bij aankomst op de COY15 en 
COP25 belangrijke kwesties gericht op 
'duurzaam reizen', op politiek en 
maatschappelijk gebied aan de kaak te stellen. 
Omdat 'Sail to the COP' zo ontzettend goed 
aansluit bij mijn project, heb ik besloten, 
ondanks de financiële steun van sponsoren nog 
niet helemaal compleet te hebben, met ze mee 
te zeilen. Tijdens mijn project focus ik me vooral 
op het oplossen van het probleem plastic door 
bewustwording van het probleem te 
bewerkstelligen aan de basis, namelijk bij de 
jonge mensen, de toekomst van onze 
maatschappij. Echter, omdat ik denk, dat 
verandering op alle niveaus, ook op 
maatschappelijk en politiek niveau moet 
plaatsvinden, wil ik van deze mogelijkheid 
gebruik maken om ook op hoger niveau mee te 
denken over oplossingen en ook te kijken hoe 
we het gat tussen deze twee niveaus zo klein 
mogelijk kunnen maken. 
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Het ontstaan 
Van jongs af aan hebben thema's op het gebied van milieu mij al het gevoel gegeven dat ik er 
iets mee moest doen. Bij het wereld Natuur Fonds heb ik dan ook als klein meisje een aantal 
jaar met veel enthousiasme geld ingezameld voor dieren in nood. Tijdens het jaar dat ik in Chili 
woonde op mijn 18de, kwam ik erachter dat dit werelddeel 'Latijns Amerika', mij erg aansprak. 
De Spaanse taal, de cultuur en de mensen. Tijdens dat jaar dat ik in Chili doorbracht werd dat 
gevoel wat ik als jong meisje al had weer extra sterk aangewakkerd. Ik fantaseerde over 
een project waarmee ik de wereld een stapje vooruit kon helpen. Ik studeerde vervolgens 
psychologie aan de 'Vrije Universiteit van Amsterdam' en tijdens die jaren zat ik al te 
brainstormen over een mogelijk project. Echter tijdens mijn studie kwam ik niet veel verder dan 
het plan om met een milieuvriendelijk busje te gaan reizen en onderweg iets goeds te doen 
voor de wereld maar wat.. dat had ik nog niet bedacht. Ik ging mij focussen op alternatieve 
milieuvriendelijke manieren om een busje te kunnen laten rijden, door te praten met 
universiteiten e.d, maar verder kwam ik op dat moment nog niet. 
 
Op het moment dat ik afstudeerde was mijn project nog niet veel opgeschoten en ik besloot 
gewoon te beginnen met backpacken in Zuid-Amerika. Ik had het gevoel dat ik al reizende 
meer inspiratie zou krijgen over wat ik daadwerkelijk wilde gaan doen en dat klopte inderdaad. 
Ik begon mijn reis in Peru en al vrij snel ontdekte ik dat er zo ontzettend veel plastic vervuiling 
was en het opmerkelijkste van alles vond ik nog wel de mensen die stomweg hun afval van 
zich af gooiden. De enorme onmacht en irritatie die dat bij mij opwekte heb ik weten om te 
zetten in een passie. Vanaf het moment dat ik besloot mij in te gaan zetten tegen het plastic 
probleem, begon ik te reizen met een missie namelijk, het vormgeven van mijn project. Heel 
veel mensen die ik tegen ben gekomen op die reis, hebben mij geholpen om tot dit uiteindelijke 
project te komen. Toen ik een paar maanden later in Buenos Aires aankwam besloot ik het 
project uit te gaan werken en daar begon alles stapje voor stapje te gaan lopen. Vanaf dat 
moment voelt het project écht en ben ik er volledig voor gegaan! 
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Route

muziek
muziek speelt een belangrijke rol in mijn 
project. Het is een indirecte manier van 
mensen inspireren. Toen ik jonger was, heb 
ik les gehad in klassieke zang en sinds de 
reis in Zuid-Amerika, op zoek naar de 
vormgeving van mijn project, ben ik het 
zingen na jaren weer op gaan pakken door 
een ukelele mee te nemen en al doende het 
zingen, in dit geval van Latijns-Amerikaanse 
muziek, te gaan combineren met de ukelele. 
Voor de crowdfundings-actie van dit project 
heb ik een CD gemaakt met mijn Argentijnse 
muziekdúo Guillermo Zocca. De naam van 
ons Dúo is 'Dúo Todo' of terwijl  'Alles Dúo'.

Het project begint in Zuid-Amerika, waar 
ik een busje zal laten ombouwen tot een zo 
milieuvriendelijk mogelijk busje in 
samenwerking met de Universiteit van Chili. 
Vervolgens zal ik door Zuid-Amerika trekken 
en uiteindelijk wil ik Californië bereiken. Het 
is onmogelijk om precies te kunnen zeggen 
hoe de route loopt vanwege vele factoren die 
niet van tevoren kunnen worden voorspeld. 
De landen waar ik zoals het er nu naar uit 
ziet, met dit project doorheen ga reizen zijn 
de volgende: Chili, Argentinië, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia,Peru,Ecuador, Colombia, 
 Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Belize, Guatemala, Mexico, het 
zuidelijke deel van de Verenigde Staten,
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Leuk dat u geïnteresseerd bent in het programma voor scholen. Het algemene programma is 
zeer flexibel. Er bestaat de mogelijkheid zelf aan te geven hoeveel tijd jullie wensen dat het 
bezoek ongeveer duurt. Ik heb gezien dat elke school weer anders werkt en daarom sta ik open 
om (de duur van) activiteiten aan te passen, of de volgorde te veranderen. Ook hangt de duur 
van de activiteiten af van het aantal en de leeftijd van de leerlingen. Ik heb programma's voor 
kinderen vanaf 6 jaar en ouder. De kosten voor een bezoek aan een school bedragen 5 euro per 
leerling (exclusief reiskosten van en naar jullie school). Daarnaast is er de mogelijkheid een 
donatie vanuit de school te doen aan het project. Al dit geld wordt gebruikt om het project verder 
te ontwikkelen. 
 

30/40 minuten 
presentatie over het project Eco Bus America, een uitleg over 

het probleem 'plastic' en een uitleg over mijn eigen leven 
zonder plastic. afsluitend met een opmerkingen- vragenrondje. 

 
 
 
 

30/45 minuten 
Workshop tandpasta of deodorant maken en kaarten maken 

met daarop een boodschap voor de wereld. 
 
 
 
 

10/20 minuten 
korte muzikale afsluiting, Af en toe zal mijn muziek dúo erbij 
zijn maar lang niet altijd en dan zal ik alleen muziek maken. 

Soms betrek ik ook de leerlingen zelf erbij. 
 
 
 
 

20 minuten 
korte film over het thema 'Plastic' 

 
 
 
 
 

Eventueel een kijkje in de bus. (niet altijd mogelijk). 
 
 

Activiteiten programma voor scholen
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Als u geïnteresseerd bent in het financieel ondersteunen van mijn project, nodig ik u uit om dit 
via mijn website te doen. Je kunt de details vinden onder 'support'. Als u geïnteresseerd bent in 
een samenwerking tussen uw project en mijn project of als u uw product deel zou willen 
uitmaken van mijn project, nodig ik u uit om persoonlijk contact met mij op te nemen zodat we 
kunnen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Zeiltocht 
Dat ik de oceaan over ga steken met het project 'Sail to the COP' is zeker! De kosten daarvoor 
zijn nog niet allemaal rondt en daarom ben ik nog hard op zoek naar partners die mij hiermee 
willen helpen en daarmee ook gelijk sponsor van het project 'Sail to the COP' zijn. De kosten zijn 
7500 Euro, waarvan 3500 Euro al wordt gefinancierd door andere sponsoren. Er is dus nog 4000 
Euro nodig voor het overige deel.  
 
Het elektrische busje 
Om het project in Zuid-Amerika voort te zetten, heb ik al genoeg geld om te starten in Santiago 
en omgeving. Parallel daaraan wil ik beginnen met het bouwen van het elektrische busje in Chili 
zodat ik mijn project in heel Latijns-Amerika zal kunnen uitvoeren en daarbij een zo klein 
mogelijke ecologische voetafdruk achter laat. Om het busje te realiseren ben ik druk op zoek 
naar partners die mij financieel kunnen ondersteunen dit busje te realiseren. De kosten voor het 
ombouwen van een bestaand busje naar een elektrische busje zijn ongeveer 40.000 tot 50.000 
Euro. Het elektrische busje zal een aantal jaren rondt rijden door Latijns-Amerika en zal dus veel 
aandacht trekken van media, bedrijven en de vele plekken die ik bezoek. Dit kan zeer 
interessant zijn voor bedrijven die op het gebied van hernieuwbare energie werken en hun 
naamsbekendheid en netwerk in Latijns-Amerika willen vergroten. Als u geïnteresseerd bent, 
aarzel dan niet om contact met mij op te nemen zodat we kunnen bekijken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Voor het realiseren van de ombouw van dit busje ben ik op dit moment in 
contact met onder andere de universiteit van Chili en Nederlandse pioniers (in Chili) op het 
gebied van elektrisch rijden. Zij steunen mijn project en met het netwerk dat zij in de jaren dat ze 
daar werkzaam zijn hebben opgebouwd is er een grote kans dat dit met hulp van sponsoren 
samen voor elkaar gebracht kan worden! 

informatie voor sponsoren

lezingen
Organiseer je een evenement of ben je op zoek 
naar iemand die een presentatie op jou bedrijf 
komt geven? Ik zou graag graag bij jullie 
langskomen! Als je geïnteresseerd bent, nodig ik je 
uit om persoonlijk contact met mij op te nemen 
zodat we de voorwaarden van een bezoek kunnen 
bespreken. Een presentatie kan samengaan met 
een workshop en muziek. We kunnen bekijken wat 
het meest passend is in jullie bedrijf. Aarzel dus 
niet om contact met mij op te nemen! 



Ontzettend bedankt voor jullie interesse in het lezen van het 
dossier van 'Eco Bus America'

partners:
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