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Zwerfafvalactie Helmondse basisscholen
Vanaf maart 2016 zijn er weer presentaties Zwerfafval geweest voor de basisscholen in Helmond. Groen4Life
werkt hierin nauw samen met de gemeente Helmond.
De leerlingen van de bovenbouw kregen eerst een uitleg over zwerfafval van onze vrijwilligster José. Daarna
konden de leerlingen het afval gaan opruimen samen met hun leerkracht en vrijwilligers op het schoolterrein,
maar ook de directe schoolomgeving.
Na afloop konden de deelnemende scholen een geldbedrag van 600 euro krijgen voor hun deelname.
Dit schooljaar is het de laatste keer geweest dat het project in deze vorm heeft plaatsgevonden.
“KLIEN IT”
Vanaf volgend schooljaar 2016-2017 start de pilot van het project Zwerfafval afval nieuwe stijl : “KLIEN IT”.
Samen met de gemeente Helmond heeft Groen4Life een educatief project ontworpen waarbij duurzaamheid,
circulaire economie, recyclen en hergebruik van grondstoffen meer belicht gaan worden.
Door gedurende het gehele schooljaar actief bezig te zijn met deze onderwerpen tijdens de les, doen de
leerlingen vaardigheden op en past duurzaamheid beter in de doorgaande leerlijn van de basisscholen.
Inmiddels zijn de 1e informatieve gesprekken met scholen gestart en zijn er ook al selecties gemaakt welke
scholen in aanmerking komen voor deze pilot. Scholen hebben zich hier in mei jl. voor kunnen aanmelden. Dit
n.a.v. een informatiebrief die de gemeente aan alle schooldirecties heeft rondgestuurd.

Eerste Duurzaamheidsmarkt Laarbeek – zondag 10 juli, Landgoed Croy
Op 10 juli a.s. vindt de allereerste Duurzaamheidsmarkt
Laarbeek plaats op landgoed Croy in Aarle Rixtel.
Deze markt wordt georganiseerd door Groen4Life en de
gemeente Laarbeek. De laatstgenoemde wil duurzaamheid
meer zichtbaar maken voor haar inwoners. In februari jl. is
de eigenaar van Groen4Life, Petra Hovestadt, benaderd om
deze markt te helpen organiseren.
Het team van Groen4Life organiseert al een tijd de 3R Markt
en zet haar expertise graag in. Op dit moment zijn we met
elkaar de schouders eronder aan het zetten om dit
Laarbeeks event een succes te maken.
Wij zijn heel blij met deze samenwerking: duurzaamheid
versterken en uitrollen in concrete, zichtbare initiatieven is
één van onze kerntaken. De verbinding met omliggende
gemeenten juichen we dan ook van harte toe.
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Wat is er zoal te zien op deze Laarbeekse duurzaamheidsmarkt: lokale ondernemers met duurzame producten,
zowel food als non-food. Er is een horecaplein, waar bezoekers de duurzame producten lekker kunnen
nuttigen. Ook is er livemuziek, zijn er workshops en lezingen. Ten slotte kunnen de kinderen zich ook
vermaken bij activiteiten speciaal voor hen. Denk hierbij aan sport en spel.
Praktisch:
- Wat: Duurzaamheidsmarkt Laarbeek
- Waar: Landgoed Croy, Croylaan 14, 5735 PC Aarle-Rixtel
- Tijd: 11.00-17.00u
- Gratis entree
- Gratis parkeren
- Voor alle leeftijden
Zien wij u ook op zondag 10 juli op de gratis Duurzaamheidsmarkt Laarbeek?

Stichting Kringloopwinkel Helmond
Stichting Kringloopwinkel Helmond en Groen4Life gaan samenwerken.
De voorzitter Geert van Maurik en secretaris Jet van der Putten hebben recentelijk om tafel gezeten met Petra
Hovestadt van Groen4Life om te kunnen kijken waar een samenwerking mogelijk is. De Kringloopwinkel is
gevestigd aan de Noorddijk 2 in Helmond en trekt bezoekers die in de winkel tweedehands goederen/spullen
kunnen kopen. Dit varieert van kleding, huishoudelijke zaken, meubels, kunst, speelgoed en nog veel meer.

Het team van Stichting Kringloopwinkel Helmond ontving laatst het Keurmerk Socialer Ondernemen.
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De wens is om ook meer jongeren en scholieren naar de kringloopwinkel te krijgen. Dit d.m.v. educatieve
workshops of creatieve activiteiten in bijvoorbeeld de schoolvakanties.
Groen4Life heeft de kennis in huis en ook de connecties om in een co-creatie iets te kunnen betekenen voor
Stichting Kringloopwinkel. De stichting kan faciliteren door hun locatie beschikbaar te stellen. Zo kan er weer
iets moois ontstaan op het gebied van duurzaamheid, samenwerken en versterken in Helmond.
Wordt vervolgd …

Waterleven: leskoffers en excursies waterscheppen
Kent u onderstaande kever? Dit grote insect leeft in
onze vennen en sloten! Kinderen van een aantal
Helmondse basisscholen gaan de komende maand deze
en andere waterdieren leren kennen. Zij doen de
excursie waterscheppen via Groen4Life. Onder
professionele begeleiding gaan zij in Natuurtuin de
Robbert op zoek naar allerlei waterdiertjes en/of maken
kennis met het waterleven met de projectkoffer
Waterleven. Deze koffer is te huur bij Groen4Life en het
materiaal uit de projectkoffer is eenvoudig te gebruiken
en in te bedden in het lesrooster.

Voor foto’s kunt u terecht op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/groen4life

3R Markt 1 mei: een terugblik
Nieuwe formule
Eind 2014 vond de eerste 3R Markt plaats, de duurzame markt die in het teken staat
van Reduce, Re-use, Recycle. Sindsdien zijn er diverse markten gehouden bij SMO De
Bundertjes. Nu Groen4life gewend is op haar nieuwe locatie in het groen, is besloten
de markt ook op deze nieuwe locatie te houden. Als vanouds maakten bezoekers
kennis met duurzame ondernemers en workshops. Ook de entree was weer gratis.
Gelukkig was het weer dik in orde, ondanks mindere voorspellingen voor die dag.
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3R Markt zondag 1 mei: een zonnige, duurzame middag.

Rondje Helmond en workshops
De deelnemers aan het Fietsrondje Helmond konden ook onze
markt bezoeken. Dit zorgde voor ervoor dat een grotere groep
mensen kennis kon maken met duurzaamheid.
Daarnaast konden de bezoekers gratis deelnemen aan creatieve
workshops, zowel voor kinderen als volwassenen.

Zomervakantie
De zomervakantie staat voor veel scholen en
bedrijven weer voor de deur.
Groen4Life is vanwege de vakantie gesloten
vanaf maandag 1 augustus t/m 4 september.
Wij zijn weer terug op maandag 5 september.
Wij wensen iedereen alvast een mooie
en zonnige vakantie!
De volgende nieuwsbrief verschijnt
eind september.
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Wist u dat?
- U door het plakken van een ‘ja/nee sticker’ 34 kilo drukwerk
bespaart?
- Groen4life i.s.m. Stichting Beeld op 2 juli om 14.00u op de
zaterdagmarkt stoffen tasjes uitdeelt bij de kraam van
Dierenspeciaalzaak De Dierelier in het kader van het
volgende project:
http://www.stichtingbeeld.nl/plastic-tasje-ik-ben-toch-nie-gek/
- Groen4Life betrokken is bij de organisatie van het tweede
Duurzaamheidscafé Brandevoort met als thema voeding,
dat in september plaatsvindt?
- Meer dan 50% van de wereldbevolking nog nooit heeft
getelefoneerd?
- Dieren ook humor hebben?
- Er een mooi initiatief bestaat ‘Hond in de Pot’?
Deze kleinschalige, Helmondse maaltijddienst biedt
voor een kleine bijdrage een warme maaltijd.
Initiatiefnemer Sander Tel kookt extra maaltijden in
eigen keuken, die dan beschikbaar worden gesteld
voor de afhaaldienst.
Info, contact en adres: http://www.hondindepot.nl/
Hobbykok Sander aan het werk

Groen4Life
Keizerin Marialaan 3A
5702 NR Helmond

T 0492-320154
E info@groen4life.nl
I www.groen4life.nl

