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Nieuwsbrief VAnG - januari 2021
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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Hierbij de nieuwsbrief van de Stichting VAnG. Het is de eerste nieuwsbrief van dit
bijzondere jaar. Onze voorzitter Jan Bredewold vertelt in deze nieuwsbrief over de
plannen voor 2021.
Streetmaster Sam wordt dagelijks geconfronteerd met mondkapjes. Een interessant artikel over
de maatschappelijke discussie rondom bomenkap. In Rabo & Co vertelt Rob Kleinegris over
onze stichting. Daarnaast een advies voor onze Streetmaster: ga altijd gekleed in hesje de
straat op. Let op uw veiligheid. Kortom: genoeg te melden. Veel leesplezier!

Van de voorzitter
Een nieuw jaar is aangebroken. De coronacrisis grijpt dieper
op ons dagelijks leven in dan we halverwege 2020 konden
vermoeden. Verlies van een naaste, familie, vriend of buur, is
sommigen van ons overkomen; allemaal hebben we het gemis
ondervonden van fysiek contact met (groot)ouders of
(klein)kinderen, waar je gewend was te begroeten met een
knuffel.
Nu vaccins beschikbaar zijn gekomen groeien hoop en
verwachting, dat halverwege dit jaar het dagelijks leven
genormaliseerd zal zijn.
De Stichting verleent al jaren een Keurmerk aan scholen die
aan de voorwaarden voor afvalscheiding voldoen. Door
deponering als merk geeft alleen verlening van het Keurmerk
een school nu het recht zich ‘Afvalvrije School’ te noemen.
Lees meer

Artikel RABO & Co

In de laatste Rabo & Co, het nieuwsbulletin speciaal voor leden van de Rabobank, is een artikel
opgenomen over onze Stichting. Dit artikel is gepubliceerd in het kader van de Rabo
ClubSupport-actie waar Stichting VAnG aan mee heeft gedaan en waardoor wij, mede dankzij
uw steun, een bedrag van € 224,04 mochten ontvangen.
Lees meer

Artikel bomenkap in Financieel Dagblad

In het FD van 13 december 2020 kwamen wij een artikel tegen over bomenkap.
Onverantwoorde kap leidt tot maatschappelijke onrust. Een interessant verhaal over een thema
waar wij als stichting ook onze zorgen over hebben:
Lees meer

Streetmaster: ga altijd met het hesje aan de straat op!

Onlangs kregen wij de vraag voorgelegd hoe onze Streetmasters verzekerd zijn wanneer zij de
straat op gaan om zwerfafval te ruimen.
Momenteel zijn wij in overleg met de gemeente hoe deze verantwoordelijkheden zijn geregeld.
Vooropgesteld: let zelf op uw eigen veiligheid en trek dus altijd dit hesje aan als u aan de
slag gaat.
Het is niet alleen de boodschap op het hesje die anderen aan het denken moet zetten. Het
lichtgevende effect maakt u goed zichtbaar voor andere weggebruikers.

Nieuwe Streetmaster Marten Rosing

Marten Rosing is actief bij evenementen waar hij onder meer zorgt voor bemanning en
bevrouwing van de EHBO. De evenementen liggen in deze periode van coronamaatregelen
volledig op ‘hun gat’. Inmiddels ligt alles al een jaar stil. Maar zoals een beroemd Amsterdams
voetballer ooit verkondigde: ‘Elk nadeel heeft een voordeel’.
Marten ergerde zich namelijk al een flinke tijd aan de vele mondkapjes en andere troep in de
omgeving van winkelcentrum Van Weedestraat. Via Wilma Nauta had Marten goede berichten
gehoord over onze Streetmastersclub. Door het wegvallen van evenementen heeft Marten tijd
over en die zet hij nu in om de troep in de ‘Van Weede’ op te ruimen. Prachtig. Zo blijft Soest
schoon en hopelijk volgen velen het goede voorbeeld van Marten.
Marten: van harte welkom bij de Streetmasters van Stichting VAnG.

Streetmaster SAM

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.

