Waar laat jij je peuk als je buiten rookt en er is geen asbak in de buurt?
Bussum, 17 november 2009 - Onder het motto: 'de wereld is geen asbak...’ heeft
Hans de Bruin Barkadera Personal Ashtrays opgericht
Tijdens een borrel op vakantie sta ik een gebietste sigaret te roken zonder asbak in de
buurt. Als alternatief gebruik ik een leeg flesje. Anderen gooien hun peuk op de grond.
In Nederland worden jaarlijks 9 miljard sigarettenpeuken op de grond gegooid, vaak
onbewust. Dit komt omdat er voor rokers onvoldoende gelegenheid is zich snel te
ontdoen van hun (brandende) sigarettenpeuk.
Rokers zijn zich niet bewust van het feit dat sigarettenpeuken schadelijk zijn voor het
milieu en dat het zwerfafval is. Eén sigarettenpeuk vervuilt ongeveer 8 liter water en
de natuur heeft 2 tot 12 jaar nodig om een sigarettenpeuk 'af te breken'. Dan hebben
we het nog niet over het 'onfrisse' beeld dat ontstaat door rondslingerende
sigarettenpeuken en de moeite en kosten voor het opruimen van sigarettenpeuken.
Als liefhebber van de natuur met begrip voor het feit dat rokers hun peuken onbewust
op de grond gooien heb ik Barkadera Personal Ashtrays opgericht zonder direct
winstoogmerk. De aanschafdrempel van persoonlijke asbakjes is dan ook laag.
Barkadera moedigt organisaties die verantwoord ondernemen en milieubewuste
rokers aan om iets aan het peuken probleem te doen door Barkadera zak-asbakjes uit
te reiken c.q. te gebruiken – een simpele en doeltreffende oplossing voor het
opbergen van peuken tot er een afvalbak in de buurt is.
Een Barkadera zak-asbakje is klein en veilig. Het is gemaakt van hittebestendig
materiaal en 99,9% luchtdicht zodat er vrijwel geen luchtjes ontsnappen, is geschikt
voor langdurig gebruik, discreet en draagt bij aan het terugdringen van
sigarettenpeuken op straat of in de natuur. Een sigarettenpeuk kan brandend in het
zak-asbakje worden gedaan. Deze dooft direct na het sluiten van het dekseltje.
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