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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.

ANBI goedgekeurd sinds 2014 onder nummer: 854346557
IBAN: NL47 RABO 0192 0355 41

Hierbij de nieuwsbrief van de Stichting VAnG.
Onze voorzitter Jan Bredewold praat u in deze nieuwsbrief bij over de actualiteiten. Daarnaast
een belangrijk bericht over de Landelijke Opschoondag. Ook Streetmaster Sam gaat daaraan
meedoen. Een kijktip over het programma van Teun van de Keuken en Hans van Hees vertelt
hoe hij ooit geïnspireerd werd door de Club van Rome. Veel leesplezier!

Van de voorzitter
Geachte lezer van de Nieuwsbrief,
Er gloort hoop. Het vaccineren komt eindelijk op stoom. Een
kostbaar leermoment voor onze overheid; vele landen toonden
meer daadkracht door eerder en massaler te vaccineren dan
Nederland, de absolute voorwaarde voor herstel van
maatschappelijk functioneren (scholen, bedrijven, horeca,
menselijk verkeer). Stichting VAnG probeert desondanks actief
te blijven.
Hoe zinvol we kleinschalig ook bezig blijven, wat op landelijk
niveau gebeurt baart grote zorgen. Onze extreme materiële
welvaart heeft als keerzijde het ontstaan van stromen afval.
Onze stelling is dat ieder land deze keerzijde van de welvaart van zijn bewoners zelf moet
aanpakken door te streven naar maximale scheiding en hergebruik. Geen import en export van
troep.
In het programma ‘De Vuilnisman’, zondag, 28 februari, NPO2, 20:25 was te zien, dat
Nederland door overcapaciteit van met subsidiegeld opgezette afvalverwerkingsbedrijven actief,
op grote schaal, ongesorteerd afval van andere landen importeert. Op het eindproduct is geen
behoorlijke controle. Gebruik om grote heuvels in het landschap aan te leggen en als gratis
grondstof in de wegenbouw leidt tot ernstige bodemverontreiniging. Sommigen menen echt dat
dit onzalige proces ‘recycling’ genoemd mag worden. De Dienst Inspectie Leefomgeving en
Transport zou afdoende regeling voor controle toejuichen. Een in het programma geïnterviewde
Nobelprijswinnaar noemde Nederland het ‘afvalputje van Europa’.
Op wie moet je stemmen om op het gebied van milieu een doeltreffend beleid te mogen
verwachten (afvalverwerking, CO2-uitstoot, biomassacentrales, nieuwe datacenters met hoog
energie-verbruik, kernenergie ja/nee)?
Wist ik het maar!
Jan Bredewold,
Voorzitter Stichting VAnG

Doe mee met de Landelijke Opschoondag
Door de coronacrisis zijn landelijke schoonmaakevenementen
als ‘Keep it Clean Day’ helaas afgelast. Er is echter een mooi
alternatief. Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag, in
aangepaste vorm, plaats. Doe mee en maak op zaterdag 20
maart een opschoon-ommetje. Zo worden onze buurten
zwerfafvalvrije schoonheden waar je lentekriebels van krijgt.
En doen we, op gepaste afstand, toch nog iets samen. Dit
onder het motto: Word weer verliefd op je buurt!
De Landelijke Opschoondag werkt samen met Plastic Soup
Foundation. De krachten zijn gebundeld om twee redenen. Schoon is een belangrijke
voorwaarde voor een algemeen gevoel van welzijn en samenwerking, in de breedste zin van het
woord, is de sleutel naar een schoner land. Schoon is waardevol. En wat van waarde is verdient
liefdevolle aandacht.
Onze ‘razende reporter’ is ook op locatie aanwezig om fraaie plaatjes te schieten.

Nieuwe Streetmaster vindt inspiratie in Club van Rome

In je eigen buurt zwerfafval ruimen met behulp van faciliteiten die de stichting VAnG levert. Hans
van Hees twijfelde geen moment toen hij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheden die
er zijn als Streetmaster. De gepensioneerde onderwijzer is zijn hele leven al begaan met milieu
en natuur. Voor Hans is deze vrijwilligerstaak vanzelfsprekend en zorgt het bovendien voor
ontspanning en lichaamsbeweging. Hans vindt zijn inspiratie in de Club van Rome.
Lees meer

Teun van de Keuken duikt in ons afval voor nieuw KRONCRV programma De vuilnisman

Een kijktip. In het nieuwe KRO-NCRV programma De vuilnisman, dat vanaf zondag 28 februari
op NPO 2 (20.25 uur) wekelijks wordt uitgezonden, duikt journalist Teun van de Keuken in de
wereld achter ons afval.
Alleen al in Nederland wordt er zo’n 60 miljard kilo vuilnis per jaar geproduceerd. Maar waar
laten we al die troep? Producenten, vuilverwerkers en overheden scheppen allemaal op over
recycling, oftewel: de circulaire economie. “Afval bestaat niet”, zeggen de afvalverwerkers. Maar
klopt dat eigenlijk wel?
In zes afleveringen zet Teun de smerigste kant van onze consumptiemaatschappij in de
schijnwerpers. Onze afvalverwerking blijkt een complexe industrie te zijn geworden waarin veel
gekke dingen gebeuren. Kijk het (terug) via de NPO en in dit artikel nog meer info.
Lees meer

Het zwerfvuil verandert bij de Avondklok? Wat valt u op?

Rob Kleinegris merkt het volgende op: ,,Bij mijn zwerfvuilronden bemerk ik dat de ‘Avondklok’
ons een heel ander soort zwerfvuil te zien geeft. Ik zie geen lachgascapsules en bijbhorende
ballonnen en ook condooms ontbreken bij het straatvuil. Ook de kleine bierflesjes zijn als
sneeuw voor de zon verdwenen.
Wat ik wel meer aantref zijn de mondkapjes, sigaretten peuken/doosjes en snoepwikkels. Een
duidelijk gevolg van het feit dat men meer gaat wandelen en dat de jeugd thuis blijft, vooral
tijdens de avondlijke uren. Gevolg is: minder gewicht aan zwerfvuil en minder gevulde
zwerfvuilunits.
Beste Streetmaster: vertel eens! Wat zijn uw zwerfvuilbevindingen met betrekking tot de
‘Avondklok’. Laat het mij weten bij evaluatie tijdens de middagsessie in het theehuis/boshut van
Rob op de locatie Bosstraat 12 op 20 maart aanstaande tijdens de Landelijke Opschoondag.
Alvast dank en met vriendelijke groet,
Rob Kleinegris

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.

