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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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Van de voorzitter
Geachte lezer van de Nieuwsbrief,
Nooit waren afstand en onbegrip tussen burger en overheid zo
groot. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Beleid ontwikkelen
op basis van theoretische modellen die noden en wensen van
de samenleving onvoldoende meewegen, zonder
wetenschappelijk onderzoek vooraf, is volgens Omtzigt een
oorzaak.
We worden overstelpt met signalen die verontrusten.
‘Waterschandaal in datacenters dreigt’ (Telegraaf, 19 maart, p.
8), wat beschrijft dat twee datacenters in Noord-Holland per
uur 550 m3 leidingwater binnenhalen voor koeling en, vervuild
met onbekende chemicaliën, weer lozen. Ze verbruiken grote
hoeveelheden stroom en er zijn nog veel meer datacenters
gepland.
‘Vuile grond’ (Trouw, 16 april, de Verdieping) en ‘Bodemreiniging vertraagd door bergen vuile
grond’ (Trouw, 14 mei, p. 1), artikelen, die beschrijven dat gerommel met en slechte controle op
omgaan met verontreinigde grond hebben geleid tot een berg van 2,8 mln ton vuile grond die
niemand wil hebben. Ongeoorloofd gebruik van dergelijke grond in o.m. Spakenburg
(dijkophoging) en Zeeland (Perkpolder) met verontreiniging van het grondwater zijn symptomen
van dit omvangrijke probleem. Men bleef jarenlang doof voor waarschuwingen.
‘De bomen zijn traag, maar de moderne mens lijkt nog langzamer, van begrip.’ (De Volkskrant,
28 april, p. 27), waarin beschreven wordt dat Nederland verhoudingsgewijze méér ontbost dan
het Amazonegebied. Plannen te over bij gemeentes voor boomaanplant, maar ze worden
gewoon niet uitgevoerd.
Recentelijk werd in de Soester Courant bepleit, dat een gemeente moet stimuleren dat ruimte
op kantoren en daken wordt gebruikt voor zonnepanelen voordat je de burger vraagt in te
stemmen met zonnepanelen in weilanden. Feitelijk een onderwerp wat vanuit een centrale
overheid bij wet geregeld moet worden.
Terug naar ons vertrouwd terrein, afval tot grondstof en de rol van burger en scholier daarbij.
Hartverwarmend te lezen (Het Financieele Dagblad, 27 maart, p. 3) over de Bubbelvrienden die
een methode bedachten om drijvend plastic uit het oppervlaktewater te halen. Ze proberen het
bedrijfsmatig aan te pakken.
Even hartverwarmend is, dat wij de 100ste(!) Streetmaster konden verwelkomen. Zoveel
gemotiveerde mensen, dat maakt ons blij. Elders in deze Nieuwsbrief leest u er meer over.
Onze Stichting vertrouwt erop dat zeer binnenkort haar werkzaamheden vrijwel niet meer
belemmerd zullen worden door Covid-19-beperkingen.
Ik wens u een goed begin van de zomer toe!
Jan Bredewold

Streetmaster nummer 100

Amelie is met afstand de jongste Streetmaster van het vrijwilligerskorps dat in de Soester
straten te vinden is. Zij heeft het acht keer lente zien worden. Ondanks, of misschien wel
dankzij, haar jeugdige leeftijd is Amelie vastbesloten de wereld een stukje mooier te maken.
Elke week gaat zij er met haar oma Virginia van den Brink op uit om zwerfvuil te ruimen. Amelie
is niet alleen de jongste Streetmaster, zij is ook de 100ste op de vrijwilligerslijst van Stichting
VAnG. Oma Virginia is nummer 101! Lees hun verhaal: Lees Verder

Meer Streetmaster-verhalen

Meer Streetmaster-verhalen Wij gingen de wijk in en de straat op en ontmoetten nog enkele
andere Streetmasters. De verhalen van Frans, Louise Valentijn. Lees verder

Streetmasterstrip

Bossen zorgen voor schoon water, ze bieden een thuis aan mensen en dieren, en ze zijn een
belangrijke bondgenoot in onze strijd tegen klimaatverandering. Toch gaan we niet goed met
bossen om: iedere twee seconden verdwijnt er maar liefst een voetbalveld aan bos. Een aantal
belangrijke en onmisbare gebieden staat ontzettend onder druk door aanhoudende en
grootschalige ontbossing.
In de strijd om een Gezonde Moeder Aarde is het behoud van bos heel belangrijk. In een vorige
nieuwsbrief hebben wij daar al over bericht. Onze Streetmaster Sam kreeg er nachtmerries van.
Gelukkig kunnen wij in Soest nog steeds genieten van onze bossen rondom de Soester Duinen.

Cees van Drongelen
Tot ons groot verdriet is Cees van Drongelen ons op 84-jarige leeftijd ontvallen. Cees was actief
betrokken bij onze stichting in hoedanigheid als jurylid voor de poster- en
werkboekenwedstrijden die wij voor de basisscholen uitschreven. Cees was een kritisch jurylid
met een weloverwogen oordeel en een heldere kijk op de zaken. We zullen zijn deskundigheid
en humor missen.
Onderstaande foto: Cees als jurylid bij de posterwedstrijd.

Opruimen met BuitenBeter-app
Onze redacteur kreeg ondrstaande foto toegestuurd. Tijdens een wandeling over de Verlengde
Paltzerweg richting het Militair Museum werd deze rommel ontdekt. De troep was weliswaar
netjes aan de prullenbak gebonden, maar de inhoud bevatte complete vleespakketten.
Waarschijnlijk was de inhoud niet meer smakelijk genoeg. U zult begrijpen dat het met het
warme weer geen pretje was om in de nabijheid van dit afgedankte vlees te zijn.

Hoe hebben we het opgelost?
Met de app BuitenBeter. Onze redacteur is naar de plek des onheils gereden, heeft een foto
gemaakt en die met de app doorgestuurd. Zo wordt de gemeente ingelicht en wordt de troep
tijdig opgeruimd. Deze app is aan te bevelen. Zeker wanneer je als Streetmaster rotzooi
tegenkomt die niet direct in je vuilniszak past.
Meer info op de website van BeterBuiten.nl

Martin uit Amersfoort plukt elke dag rotzooi van de straat

Mooi artikel over een collega uit Amersfoort in het AD. Lees verder

Heeft u ideeën of input voor onze nieuwsbrieven? Laat dat weten aan de redacteur Peter Beijer
op het e-mailadres: pr@afvalvrijescholen.nl

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@afvalvrijescholen.nl toe aan uw adresboek.

