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Nieuwsbrief VAnG juni 2020
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
Wat fijn dat de maatregelen rondom corona wat zijn
versoepeld. Zo konden wij in een gepast decor de
Milieuprijs 2020 uitreiken aan Julius van der Tuin. Dat
gaf ons direct de gelegenheid om onze eigen Rob
Kleinegris te feliciteren met zijn koninklijke
onderscheiding. Onlangs hoorde ik dat een van onze
Streetmasters, dat deze over het algemeen positieve
reacties krijgt wanneer hij zwerfvuil ruimt. Van een
voorbijganger kreeg hij te horen dat hij ‘wel een beetje
gek moet zijn om andermans rotzooi op te ruimen’.
Daar zit dus net het pijnpunt. Wanneer mensen
denken dat de rotzooi op de straat van ‘een ander’ is,
dan blijft het ieder voor zich. Het is fijn en
bewonderenswaardig dat jullie met zijn allen zich
inzetten voor een schone leefomgeving. Een
omgeving die van ons allemaal is. Nogmaals de
complimenten aan onze trouwe Streetmastergroep.
De komende maanden komen er activiteiten aan
waarin we ons beste beentje kunnen voortzetten. In september zijn de Keep It Cleanday en de
WordlCleanUpDay. Mooie momenten om te laten zien waar we voor staan.
Onze stichting wil nog meer en dat is: een zwerfvuilvrij Soest in 2022. De actie daarvoor starten
wij tijdens de Keep It Cleanday. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkeling. Ik wens u
namens de Stichting VAnG veel leesplezier met deze nieuwsbrief en graag tot ziens!
Jan Bredewold
Voorzitter Stichting VAnG

Streetmaster Sam
Onze Streetmaster Sam heeft zich laten inspireren door de 1,5 meter. Hij heeft een mooie
oplossing verzonnen.

Nieuws van Philip
Philip Parlevliet is de coördinator van onze Streetmastergroep. In het volgende artikel praat hij
de Streetmasters bij. Daarbij blikt hij vooruit op twee belangrijke opruimacties: de landelijke
Keep it Clean Day en de wereldwijde World Cleanup Day. Lees verder

Bonbons en kip voor Streetmaster Wilma Nauta

Wilma Nauta is sinds mei van dit jaar toegetreden tot het vrijwilligerskorps van de Soester
Streetmasters. De Soesterse ging schoorvoetend aan de gang maar vindt het werk inmiddels
erg leuk.
Om de dag is zij te vinden in de omgeving van de bibliotheek/Idea in Overhees. Werk genoeg
daar! Lees meer

VAnG Milieuprijs 2020 voor Julius van der Tuin

De VAnG-milieuprijs is een initiatief van de Stichting VAnG (Van Afval naar Grondstof) om
scholieren bewust te maken van het belang van afvalscheiding.
Basisscholieren uit verschillende gemeenten deden mee. Vrijdag 3 juli reikte wethouder
Nermina Kundic de eerste prijs uit aan Julius van der Tuin van de 1ste Van der Huchtschool.
Lees verder

Op weg naar een Schoon Soest 2022
Onze stichting heeft de blik gericht op de
toekomst. De nabije toekomst zogezegd.
Wij zijn ambitieus en gaan graag voor een
uitdaging.
Door samenbundeling van de krachten van
Stichting VAnG/Streetmastergroep, Stichting
Bikkel en de gemeente Soest willen wij in
2022 Soest zwerfvuilvrij maken en houden.
Wij starten de actie officieel op vrijdag 18
september 2020 tijdens de Keep It
Cleanday. Wethouder Aukje Treep zal de
symbolische aftrap verrichten.
De actie is een traject over meerdere jaren met als doestelling: zichtbare resultaten in een
schoon Soest.

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

