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Nieuwsbrief van de stichting VAnG
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
In 2018 heeft de Stichting VAnG (Van Afval naar Grondstof) flink van zich laten horen. In
de media werden onze acties breed uitgemeet en er waren mooie interviews met
verschillende streetmasters.
In deze nieuwsbrief een overzicht van het nieuws van 2018. Delen van deze nieuwsbrief
mag. Graag zelfs !!

Mea Kriek, streetmaster van de maand

Ook deze maand hebben wij een Streetmaster in de spotlights gezet. Mea Kriek vertelt over
haar ‘avonturen’ die zij beleeft als zij de wijk ingaat. Het is mooi om de wijk schoon te houden,
maar het is ook erg leuk om mensen te ontmoeten en in beweging te zijn.
Streetmaster Mea Kriek: ,,Ik vind het heerlijk werk.”
Lees haar interview via deze link: https://moederaardegezond.nl/streetmaster-mea-kriek/

Mondriaan in Blik
Het project Mondriaan in Blik is maanden geleden al ontstaan.
Woensdag 15 mei wordt het kunstwerk, gefabriceerd uit blikjes
uit zwerfafval, overhandigd aan wethouder Nermina Kundic.
Naast een mooi kunstwerk is er bewustzijn, creativiteit en
maatschappelijke verantwoording gecreëerd.
Meer informatie op onze website

Ds. Joannes Beukelmanschool al vier jaar afvalvrij
Ds. Joannes Beukelmanschool al vier jaar afvalvrij. De aftrap
om te komen tot een afvalvrije school is al op 13 april 2015
gegeven. In de afgelopen vier jaar zijn leerkrachten en
leerlingen consequent bezig geweest met het scheiden van
afval om op deze manier zo min mogelijk restafval over te
houden.
Naast het apart inzamelen van papier, gft en plastic leveren
leerlingen en hun ouders batterijen, frituurvet, pennen, stiften,
correctiepennen, lijmpotten, cartridges, toners en mobiele
telefoons in. Hiermee spaart de school punten om spel- en
speelmateriaal aan te schaffen of geld om leer- en
ondersteuningsmiddelen te kopen of goede doelen mee te
steunen.
Daarnaast vraagt de school ouders en verzorgers het eten en
drinken voor de kinderen mee te geven in een afwasbare brooddoos en drinkbeker.,,Onze
bewustwording komt voort uit rentmeesterschap”, dat vertelt locatiedirecteur Dirk van Elzelinge
van de school in Alblasserdam.
Een mooi voorbeeld hoe een school volledig afvalvrij kan worden.

Alle scholen in Soest Afvalvrij
Zoals wij reeds eerder meldden zijn alles SKOSS-scholen al afvalvrij.
De protestants-christelijke scholen en de openbaren scholen volgen nu rap. Wij
zitten goed op schema om alles basisscholen in Soest afvalvrij te krijgen. De
hoofdzaak is om het afval bij de bron te scheiden zodat er minder restafval de
verbrandingsoven ingaat én om te zorgen voor bewustzijn bij de leerlingen.
In een volgende nieuwsbrief vertellen wij u meer over de afvalvrije scholen in
Soest.

Streetmasters doen mee aan de actie Zomerschoon

Tijdens Zomerschoon steken overal in Soest en Soesterberg inwoners op zaterdag de handen
uit de mouwen om de eigen buurt schoner, leuker, mooier en gezelliger te maken. De
Streetmasters van Stichting Van Afval naar Grondstof waren zaterdag 6 april van de partij
tijdens de actie Zomerschoon.
Klik hier voor een sfeerimpressie

Herdenkingsmonument in Soest schoongemaakt
Leerlingen van groep 7 en 8 van de tweede Van der Huchtschool hebben het
herdenkingsmonument in Soestdijk schoongemaakt. Deze actie is niet vanuit onze stichting
georganiseerd. Maar wellicht geïnspireerd doordat deze school afvalvrij is.
De actie ondersteunen wij van harte.Lees hier het gehele artikel in de Soester Courant

Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel bij je gemeente
Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert!
Graag jullie aandacht voor de BuitenBeter-app. Met
deze app kan je direct bij de gemeente een melding doet
als je ergens heel veel troep tegenkomt.
Een foto maken en doorzenden is genoeg. Installeer
deze op je smartphone. Meer info: www.buitenbeter.nl

Bedankt voor het lezen van de eerste nieuwsbrief van 2019 van Stichting VAnG. Er staan
genoeg acties op stapel voor dit jaar, dus binnenkort laten we weer van ons horen. Hou
ondertussen onze website en onze Facebook-pagina in de gaten. Deel ons nieuws, want
hoe meer mensen onze boodschap horen, hoe beter het is. Bovendien kunnen we altijd
nieuwe streetmasters gebruiken.
Heb je ideeën, tips en suggesties voor de volgende nieuwsbrief? Laat dat dan weten via
ons e-mailadres: secretariaat@afvalvrijescholen.nl. We zien uw reacties met
belangstelling tegemoet.

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.

