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Een schoner milieu door
minder afval, te beginnen
op scholen.
Dat wil de Stichting VAnG, die
in 2014 in Soest is opgericht.
Ze staat schoolbesturen met
raad en daad bij om een
afvalvrije school te krijgen. Ook
van buiten Soest vragen
scholen en gemeentes aan de
Stichting hen op weg te helpen.
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Onze missie: Afvalvrije Scholen
Van de voorzitter
Beste mensen,
De coronacrisis brengt verdriet en leed, zowel persoonlijk
als zakelijk, daarover kan ik u niets nieuws vertellen. Laten
we hopen dat onze regering de lastige balans weet te
houden tussen toestaan wat economisch en sociaal bitter
nodig en wat verantwoord lijkt qua risico van oplaaiing van
de dodelijke ziekte.
Door Covid 19 krijgen andere zaken van levensbelang te
weinig aandacht. Zaken die om herziening of minstens
herijking van inzichten en gevoerd beleid schreeuwen en
een raakvlak hebben met de doelstelling van Stichting
VAnG: een schoner milieu, hergebruik van grondstoffen en
bewustwording bij jong en oud, dat daarbij iedereen een rol
heeft.
In zijn columns in de Telegraaf van 8 en 15 mei uit oud-minister Plasterk kritiek op Brussel, dat
de coronacrisis aangrijpt als argument voor verdubbeling van de afdrachten aan de EG (‘De
Europese Green Deal moet de balans vormen voor ons herstel’). Zijn boodschap: het is
effectiever als Nederland zijn eigen geldmiddelen zélf besteedt. Hij pleit verder voor een nieuw
klimaatplan, omdat volgens hem de verhalen van de groene lobby niet op onderzoek en feiten
zijn gebaseerd. Onderdeel daarvan is, dat de verontrusting bij de bevolking toeneemt over de
massale houtkap in andere landen (Letland, de VS) om als biomassa in Nederlandse centrales
te worden verstookt.
Bent u geïnteresseerd in de onrustbarende vervuiling van al wat leeft op aarde door de afbraak
van plastics tot micro en nano plastics, dan kunt u te rade op de website plasticsoupfoundation,
opgericht door een Nederlandse vrouw die zich grote zorgen maakte over de ernstige vervuiling
van ons milieu. Informatie te over dus, nu nog de juiste acties van overheid en burger!
Tenslotte lijkt nu toch statiegeld op blikjes te worden ingevoerd. In het FD van 6 mei 2020, op
pagina. 25 beschrijft Rob Burman, directeur van Recycling Netwerk Benelux, dat het voor de
gemeentes ca. €85 opruimkosten per jaar bespaart.
Tot zover! Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief van onze Stichting Van Afval naar
Grondstof.
Jan Bredewold Voorzitter Stichting VAnG

Streetmaster Sam
Onze Streetmaster Sam heeft zich laten inspireren door de koninklijke onderscheiding van Rob
Kleinegris.

Interview met Rob Kleinegris

Rob Kleinegris zit thuis aan de woontafel en kan nog maar net over de stapel gelukskaarten
kijken. De Soester kreeg op 24 april een verrassend telefoontje van burgemeester Rob Metz.
De ene Rob mocht de andere Rob mededelen dat er een lintje zijn kant opkomt. De melding
over de koninklijke onderscheiding zorgde voor veel eenrichtingsverkeer richting het Van der
Huchtlaantje in Soest-Zuid. Weken later ploffen er nog steeds gelukswensen op de digitale en
fysieke deurmat in de vorm van kaartjes, mailtjes, bloemen en zelfs dozen met chocolade.
Peter Beijer zocht Rob op en het resultaat is een groot interview Lees meer

Op stap met Streetmaster Margriet

Margriet Schrijvers is Streetmaster van het eerste uur en misschien was ze al Streetmaster
voordat het begrip in Soest bekend was. Sinds 1992 woont ze met veel
plezier aan de Bosstraat op letterlijk een steenworpafstand van station Soest-Zuid.
In de loop der jaren heeft ze als Streetmaster kilo’s zwerfvuil mogen ruimen. Niet uit ergernis
overigens. ,,Ik vind het lekker om buiten te zijn.” Lees meer

Stichting VAnG genomineerd voor de Duurzame 100 van
dagblad Trouw
Onze stichting is onlangs genomineerd voor de Duurzame 100 van Trouw. Het dagblad is op
zoek naar burgerprojecten voor de nieuwe Duurzame 100. Organisaties die als ‘Zwerfinator’
afval van straat rapen en volhardend strijden tegen de troep op straat. Voor de Stichting Van
Afval naar Grondstof opnieuw een teken dat onze inspanningen gezien worden.
Dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste, maar dat neemt niet weg dat wij de eer en
waardering enorm waarderen. Wij houden u op de hoogte!

Heeft u ideeën of input voor onze nieuwsbrieven? Laat dat weten aan de redacteur Peter Beijer
(peter@woordvaardig.nl)
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