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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
Nieuwsbrief Stichting Van Afval naar Grondstof De afgelopen maanden zijn er diverse
activiteiten ondernomen door onze stichting.
Graag informeren wij u over de stand van zaken en presenteren wij u de diverse
nieuwtjes.

Interview met Streetmaster Peter Tebbens

Peter Beijer had een gesprek met Peter Tebbens. Deze trouwe Streetmaster ruimt al jarenlang
zwerfvuil op in de omgeving van de Peter vd Breemerweg. De motivatie daarvoor kreeg hij als
kind al. Peter Tebbens: ,,Ik voel mij fijn in de polder”
Een leuk gesprek met een interessante man is te lezen via deze link: Streetmaster Peter
Tebbens

Interview met Wim en Jenny van Dorresteijn

Streetmastersduo ruimt al jarenlang de buurt op Het echtpaar Wim en Jenny van Dorresteijn is
sportief, actief en ondernemend. Zij zetten zich in voor diverse goede zaken en tussen al die
activiteiten ruimen zij ook zwerfvuil. Het oranje hesje gaat aan en als Streetmaster gaan zij de
wijk in.
Hun verhaal is te lezen via deze link: Jenny en Wim Dorresteijn

Mondriaan in Blik in de werkkamer van wethouder Kundic
Wat een mooie samenwerking tussen jong en oud, basisschool De Wegwijzer, gemeente en
stichting en diverse vrijwilligers en ondernemers.
Het project ‘Mondriaan in Blik’ heeft voor veel educatie gezorgd. Namelijk: bewustwording van
het ruimen van zwerfvuil, waardevolle info over kunstenaar Piet Mondriaan en het ontwerpen en
realiseren van een prachtig kunstwerk.
Het volledige verhaal is hier te lezen: Mondriaan in Blik
Een mooi voorbeeld hoe een school volledig afvalvrij kan worden.

VAnG-milieuprijs 2019 voor Siebe Eikens

De VAnG-milieuprijs is een initiatief van onze stichting. De prijs is in het leven geroepen om
scholieren bewust te maken van het belang van afvalscheiding.
Vijftig basisscholen uit verschillende gemeenten deden mee voor de editie van 2019. Woensdag
16 juli reikte wethouder Nermina Kundic de eerste prijs uit aan Siebe Eikens van de
Montessorischool.
Een aantal prominente Soesters vormde, samen met wethouder Kundic, de jury. De winnende
tekeningen en het verhaal zijn te lezen via deze link: VAnG Milieuprijs 2019

Afvalscheiden op (en bij) de Bron

De Bron is een afvalvrije school geworden. De school aan de Sweelinckstraat in Overhees sluit
zich aan bij de reeks basisscholen in Soest die door Koos de Vuilnisman zijn bezocht.
Vorige maand stond de vuilnisman op het schoolplein van De Bron. Aan de leerlingen en een
aantal geïnteresseerde ouders gaf Koos een les in de openlucht over het belang van het
scheiden van afval. Een vrachtauto kwam vervolgens het schoolplein oprijden. In de auto
werden de grondstofunits gebracht waarmee de school afval kan inzamelen en scheiden.
Lees hier het volledige verhaal: Afvalscheiden op de Bron

Werkbezoek aan Omrin

Op11 juni ging een delegatie van Stichting VAnG met als gasten Jan Paauw (raadslid GGS) en
Arend-Jan Majoor (Eigenaar Stop Mijn Afval) op werkbezoek bij afvalverwerkingsbedrijf Omrin
in Heerenveen.
De groep kreeg de na-scheidingsinstallatie te zien. Omrin realiseert in Friesland een
recyclingspercentage van 73%. Bronscheiding is ook in Friesland essentieel. De verdeling van
het ingezamelde vuil is als volgt
50% recycling door scheiding aan de bron ( o.a. glas/gft/papier/textiel/grofvuil via de
Milieustraat )
23% recycling door nascheiding ( o.a. kunststoffen/metalen/drankenkartons)
27% wordt als residu verbrand met opwekking van energie
Het was een interessante dag waarin de nodige expertise is opgedaan.

Cartoon Dirk-Jan
In het Algemeen Dagblad lazen wij onderstaand cartoon. Een strip met een knipoog, maar
helaas wel een stevige waarheidskern.

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 tweede 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.

