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Nieuwsbrief oktober 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
Hierbij de nieuwsbrief van de Stichting Van Afval naar Grondstof. In deze editie het
allerlaatste nieuws en interessante artikelen. Veel leesplezier.

Keurmeesters gezocht voor afvalvrije scholen Soest
Woensdag 2 oktober heeft de Stichting VanG (Van Afval naar Grondstof) aan wethouder Kundic
een intentieverklaring afgegeven. In deze verklaring geven alle 21 basisscholen uit Soest aan
afvalvrij te worden. Onze voorzitter Jan Bredewold vertelde trots dat Soest hiermee de eerste
Nederlandse gemeente is waarvan alle basisscholen via afgesproken regels hun afval gaan
verwerken.
Wanneer een school daadwerkelijk afvalvrij is ontvangt deze een keurmerk. Een keurmeester
gaat namens de Stichting VanG scholen de afspraken coördineren en controleren. De
keurmeesterstaak wordt vervuld door vrijwilligers.
Per wijk zoekt Stichting VAnG een assistent die de scholen helpt afvalvrij te blijven en het
keurmerk te behouden. De keurmeester heeft contact met de directeuren, conciërges en
ouderraden van de scholen. Interesse? Bel of e-mail met Rob Kleinegris: 06 16094919
of Rob.Kleinegris@afvalvrijescholen.nl

De titel vanKeep It Clean Day – Groot Succes!
Elke derde vrijdag van september organiseert de landelijke stichting ‘Supporter van Schoon’, de
Keep it Clean Day, een actie die wereldwijd gehouden wordt. Ook de Soester stichting Van Afval
naar Grondstof (VAnG) slaat de handen ineen tegen zwerfafval. Vrijdag 20 september ging
de Soester Streetmastergroep de straten op en de wijken in. Struiken, wegen en bermen
werden gezuiverd van zwerfvuil. Het vuil werd verzameld en gesorteerd. Deze dag leverde ons
bovendien een aantal nieuwe streetmasters op. Voor foto’s en een verslag:
https://moederaardegezond.nl/soester-streetmasters-in-actie-tijdens-keep-it-cleanday-2019/

€ 460,53 van Rabo ClubSupport voor Stichting VAnG
€ 460,53 euro van Rabo ClubSupport voor Stichting VAnG
Stichting VAnG deed mee aan de actie Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank mochten
hun stem op ons uitbrengen. Dat hebben veel mensen gedaan en daarom kunnen wij € 460,53
op onze rekening bijschrijven. Alle stemmers...hartstikke bedankt!!
Bekijk onze pagina op de site van de Rabobank: https://www.rabo-clubsupport.nl/amersfoorteemland/deelnemers/details/67734-stichting-van-afval-naar-grondstof

Ken je de app ‘Helemaal Groen’?
Met app.helemaalgroen.nl wordt meteen via een GPS-Strava-koppeling waar jij (of je team)
zwerfvuil hebt opgeraapt, op de kaart zichtbaar als een groene lijn. Het motiveert jou bij het zien
dat anderen ook actief zijn en het motiveert anderen ook weer door jouw actie te zien. Alleen
kun je niet zoveel, maar samen wel: Je omgeving, buurt of dorp HelemaalGroen kleuren en
houden.
De app.helemaalgroen.nl maakt alle acties zichtbaar, van iedereen die zich inzet voor zijn of
haar schone omgeving. Ieder met zijn of haar inzet, en met een mooi gezamenlijk resultaat! Kijk
maar eens op de website of in de appstore.

Scheiden bij bron of machinaal?
Vorige maand gaf Tv-presentator Tijs van den Brink zijn mening over het scheiden van afval.
Volgens Van den Brink, woonachtig in Amersfoort, is het beter om de afval op één hoop te
gooien omdat machines beter scheiden dan de mens. Van den Brink verkondigde zijn mening in
een interview in het AD en in het EO-programma NieuwLicht.
De Stichting VanG is het ermee eens dat machinaal scheiden van afval wellicht goed werkt.
Sterker nog, dat hebben wij zelfs ondervonden tijdens ons werkbezoek bij afvalinzamelaar
Omrin in Heerenveen. Wat onze mening onderscheidt van die van Tijs van den Brink is dat het
aanbieden van gescheiden afval aan bijvoorbeeld een inzamelaar als Omrin een zuiverder
eindproduct leidt. Efficiënter en dus kostenbesparend.
Bovendien is onze stellige overtuiging dat het gescheiden inzamelen van afval de
bewustwording van de consequentie van ons consumptiegedrag versterkt

Gescheiden inzamelen werkt echt!
Een goed voorbeeld is Horst aan de Maas waar veel succes geboekt wordt met gescheiden
inzamelen. Horst aan de Maas is een succesverhaal dat positief afsteekt tegen de rest van
Nederland. Landelijk wordt het doel van de regering – 100 kilo – vrijwel nergens gehaald. In
Horst werkt het scheiden van het afval perfect. Daar is de gemiddelde hoeveelheid restafval nog
maar 23 kilo.
Dat bewijst dat het regeringsdoel niet te ambitieus is, als je maar een goed systeem inricht. Het
artikel in de Volkskrant is hier te lezen: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hetsuccesverhaal-van-horst-aan-de-maas-we-zijn-nederlands-kampioen-afval-scheiden~b8c78e78/

Interessant artikel Joseph Grima
‘recyclen is niet relevant’
In de Volkskrant van 4 oktober lazen wij een interessant artikel van Joseph Grima (42), directeur
van de Design Academy Eindhoven. ,,De échte uitdaging voor designers ligt wat mij betreft niet
in recyclen, maar in het creëren van een maatschappij die geen afval meer produceert.”
Een mooie stelling. Lees het artikel hier: https://www.volkskrant.nl/mensen/het-weekendinzichtvan-joseph-grima-recyclen-is-niet-relevant~bf4f5181/

Harry Wouters: ‘Een schone omgeving zorgt voor
minder zwerfvuil’
In 2000 werd ziekenhuis
Zonnegloren gesloopt. Drie
jaar later werd het terrein
teruggegeven aan de natuur
en kwamen er fraaie
wandelroutes. Harry
Wouters was daar blij mee.
,,Ik ging en ga daar graag
wandelen, om het koppie
leeg te maken. De
mogelijkheden zijn divers,
met routes van 6, 8 en 10
kilometer.”
De krasse Soester (van
1939) is zijn hele leven al
sportief bezig. Hij was
jarenlang voetballer en
daarna scheidsrechter bij
SO Soest. Voor zijn verdiensten werd hij door de club en door de KNVB onderscheiden. Sporten
doet hij ook bij de trimclub ‘De Duinbraaiers” waar hij door Rob Kleinegris werd gecharterd om
StreetMaster te worden.
Zo is hij dus paraat bij acties als ‘Keep it Clean Day’ en ‘Zomerschoon’ en heeft hij in de Soester
bossen, op het voormalig Zonnegloren-terrein, zijn eigen wijk dat hij ruimt van zwerfafval.
Voor het volledige artikel lees hier: https://moederaardegezond.nl/streetmasters-harry-wouters

Winnende tekening Siebe Eikens op RMN-vuilniswagens
De Soester stichting Van Afval naar
Grondstof (VAnG) schreef tijdens het
afgelopen schooljaar een
posterwedstrijd uit voor vijftig
basisscholen uit verschillende
gemeentes. Doelstelling was om met
een eenvoudige, maar treffende
boodschap scholieren (en hun ouders)
bewust te maken met het belang van
afvalscheiding. Donderdag 31 oktober
werd de winnende slogan, gemaakt
door Siebe Eikens, voormalig leerling
van de Montessorischool, op een
vuilniswagen van RMN onthuld.
Siebe was nog leerling van groep 8 van de Montessorischool toen hij zijn winnende tekening
maakte. Inmiddels is de jonge Soester bevorderd naar het voortgezet onderwijs, maar voor
deze speciale onthulling kreeg hij verlof van zijn nieuwe school. Het weerzien met de
voormalige leerkrachten en medescholieren is hartelijk. Siebe geeft moeiteloos een interview
aan RTV Baarn en beantwoordt vragen van wethouder Kundic.
De wethouder vraagt aan de leerlingen, voordat zij samen met Siebe, de tekening op de
vuilniswagen onthult, of zij thuis het afval goed scheiden. ,,Geef dat ook door aan je ouders
want het restafval moet omlaag.” Kundic vertelde eerder al dat de term vuilniswagen de lading
niet meer dekt. ,,Eigenlijk kunnen we beter spreken over grondstoffenwagen."
Rob Kleinegris van stichting VanG knikt instemmend en vertelt aan de leerlingen dat het van
belang is om afval goed te scheiden. ,,Zo gaat er minder afval de verbrandingsoven in."
De kleurige tekening van Siebe toont drie containers met het veelzeggende gebod: Scheid! Het
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Met applaus en bloemen wordt hij gehuldigd. De
tekening van Sier zal op vier RMN-grondstoffenwagens in de regio te zien zijn.
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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.

