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VERHUISD!
Groen4Life is verhuisd! In de vorige nieuwsbrief
kondigden we onze verhuizing al aan en ondertussen zijn
we helemaal gewend op onze nieuwe locatie. Groen4Life
is nu gevestigd op Lambertushof 12, misschien wel het
mooiste hofje midden in de binnenstad van Helmond.
Hiermee wordt Groen4Life weer het bezoekerscentrum
waarmee het allemaal begonnen was aan het
Stationsplein. Het pand biedt uitstekende mogelijkheden
voor bijvoorbeeld vergaderingen, workshops en lezingen.
Wees gerust welkom om eens te komen kijken! Wij zijn
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00-13.00u en op afspraak.

KLIEN IT: KICK-OFF BIJ SUEZ
In oktober is in Helmond een uniek project gestart om leerlingen van groep 8 kennis te
laten maken met de vele mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan een schonere
wereld. Dit unieke project luistert naar de naam KLIEN IT!
Overal in Nederland organiseren gemeenten en basisscholen jaarlijks een
prikactie van zwerfafval in de wijk rondom de school. Het doel van deze actie
is dat leerlingen zich meer bewust worden van zwerfafval en het belang van
een groene omgeving. Echter, door het lesjaar heen is er weinig aandacht
voor zwerfafval en duurzaamheid. Dit kan beter volgens de gemeente
Helmond en Groen4Life: elke school maakt het héle jaar zijn wijk schoon.
Hiermee is een prijs voor de hele klas te winnen. Een mystery guest van de
gemeente komt op onaangekondigde tijden de schoolomgeving controleren, zodat het ook een eerlijke strijd
is!
Daarnaast gaan de klassen aan de slag met een volledig door Groen4Life op maat gemaakt lesprogramma. Dit
programma is voor elke school zo ontwikkeld, dat het goed in het lesrooster past.
Het is dus een uniek project en hiermee heeft Helmond een landelijke primeur!
Tijd om de deelnemende scholen voor te stellen: BS St. Trudo, BS De Vlier, OBS De Stroom, OBS De Straap, OBS
De Rakt, Montessorischool Helmond, Kindcentrum Mozaïek, BS Silverster-Bernadette en BS De Goede Herder.
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Kick-off bij SUEZ
De spectaculaire kick-off van het project KLIEN IT vond op woensdag 16 november plaats op een wel hele
bijzondere locatie: bij Suez Recycling and Recovery in Helmond, tussen de bergen afval en grijpkranen.
De deelnemende Helmondse basisscholen hebben samen met
de wethouder Erik de Vries een convenant ondertekend waarin
zowel de gemeente, als ook de scholen beloven zich voor de
volle 100% in te zetten om KLIEN IT tot een succes te maken.
Ondertussen hebben we van alle scholen begrepen dat er al
hard gewerkt wordt om de omgeving schoon te houden, maar
ook begonnen is aan de duurzaamheidslessen. Ook zijn de
scholen al druk bezig om hun acties te publiceren op de
schoolsite en/of social media. Zo bouwt BS St. Trudo een
duurzaam vakantiepark, bracht OBS De Rakt een bezoek aan
waterzuivering Aarle-Rixtel, schreven leerlingen van BS SilverBernadette een speciale KLIEN IT nieuwsbrief en gaan leerlingen
van OBS De Stroom de Mac Donald’s interviewen over afval
rondom het restaurant. Montessorischool Helmond deed het
spel ‘Over de Streep’, waarin de leerlingen eerlijk over hun
duurzaam gedrag vragen beantwoord hebben.
In onze nieuwsbrief volgen wij het project in het algemeen, op onze Facebookpagina kun je de scholen
afzonderlijk volgen. Zo vindt u in de voorgaande nieuwsbrief een uitgebreide projectbeschrijving. Kijk gerust
ook eens op de sites en Facebooks van de scholen zelf.
Facebook Groen4Life: https://www.facebook.com/groen4life/

DUURZAAMHEIDSCAFÉ
Op donderdagavond 13 oktober vond het duurzaamheidscafé weer plaats in de wijk Brandevoort. De locatie
was het Carolus Borromeus College. Het thema van deze editie was gezonde en duurzame voeding.
Het doel van het Duurzaamheidscafé Helmond is om op een laagdrempelige manier elkaar te ontmoeten en
informatie te delen over duurzaamheid, voor alle mensen in en rondom Helmond. De toegang is dan ook altijd
gratis.
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Elk Café is er een hoofdonderwerp waar experts bij worden gezocht die hierover hun expertise komen delen.
Groen4Life werkt samen met Jenny Smets en Lara Tamarinof in dit vrijwilligersiniatief en gezamelijk verzorgen
zij de invulling van dit duurzame initiatief.
Dit maal verzorgden de stagiaires van Groen4Life, Amber en Floor, de opening van het café. Zij heetten de
mensen welkom en ‘knalden’ er daarna een aantal stellingen in over gezonde voeding. Dit bracht de discussie
meteen goed op gang.

GROEN4LIFE EN BUURKRACHT
Groen4Life is onlangs benaderd om een initiatief te ondersteunen om duurzame energie voor en door de
wijken in Helmond te faciliteren.
Dit initiatief heet Buurkracht en is al in 129 wijken door heel
Nederland actief. De netwerkbeheerder Enexis heeft
hiervoor een duurzaamheidsbudget beschikbaar gesteld.
Buurkracht zorgt ervoor dat iedereen in de wijk kan
profiteren van de vele mogelijkheden die er zijn om energie
te besparen. Maar ook om collectief groene energie in te
kopen tegen het meest gunstige tarief. Je kunt bijvoorbeeld
denken aan de gezamenlijke inkoop van zonnecollectoren.
Het succes van Buurkracht ligt er vooral in dat mensen in de
wijk samenwerken en elkaar aansteken om elke keer weer
nieuwe ideeën op te pakken en samen uit te voeren.
Inmiddels zijn er al 130(!) maatregelen benut, die zorgen
voor bezuinigingen en minder CO2-uitstoot. We rekenen
erop dat ook de wijkraden van Helmond dit initiatief
omarmen. En samen met ons ervoor gaan om de voordelen
van goedkope en duurzame energie in onze stad te delen.

ASK YOUR BRAND
De huidige kledingindustrie roept steeds meer vragen op, namelijk: hoe staat het met duurzaamheid en wat
zijn eerlijke kleding en handel? Maar ook over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en extreme vervuiling.
Met het project ASK YOUR BRAND wilden de betrokken partijen bewustwording brengen over hoe kleding
wordt geproduceerd, welke negatieve gevolgen dit proces heeft voor ons leefklimaat en de belastbaarheid van
het ecologisch systeem, over ons watergebruik en milieuvervuiling. Ondertussen kunnen we op een geslaagd
project terugkijken!
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Het project ASK YOUR BRAND was een cocreatie van de Helmondse kunststichting
Stichting Beeld, Roc Ter Aa, de Gemeente
Helmond/Alle lichten op groen
(www.allelichtenopgroen.nl ) en
Groen4Life.
Door een pop-up store midden in het
centrum wilde Groen4Life samen met
haar partners meer transparantie rond de
maakprocessen van onze kleding geven.
Daarnaast werden duurzamere
alternatieven meer inzichtelijk gemaakt in
de expositie van de store. De expo had
een positieve insteek: er werd vooral
getoond wat er al goed gaat en wat we
kunnen doen.
Pop-up store
De pop-up store werd in samenwerking met leerlingen van de opleiding detailhandel van het Roc Ter Aa
ingericht en van 5 – 18 november hebben deze leerlingen de winkel ook bemand. We hebben deze store
kunnen realiseren door gebruik te mogen maken van het leegstaande pand van Adriaan van den Heuvel
Makelaardij.
De store werd geopend op 5 november door centrummanager Linda Haverkamp.
In de twee weken erna hebben we bijna 250 bezoekers mogen ontvangen; de leerlingen van het Roc Ter Aa
gaven hen antwoord op hun vragen en zo nodig een rondleiding.
De reacties van mensen waren soms geschokt: ze wisten niet dat er zo veel leed schuil gaat achter de
productie van onze kleding. Ook waren velen aangenaam verrast door het feit dat er al op zoveel plaatsen
duurzame kleding te koop is in het centrum.
Prijswinnaar duurzame kledingcheque
Bezoekers van de pop-up store konden ook een prijs winnen: een duurzame kledingcheque ter waarde van
100 euro. Zij deden mee door hun naam en e-mailadres achter te laten. Daarnaast maakten zij een ‘modieuze
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selfie’. Uit de deelnemers is op 1 december een winnaar geloot.
De winnares is: Olivia Kowalska!
Zij heeft de cheque op donderdag 15 december uitgereikt gekregen
bij Groen4Life.
Het project werd mede gedragen door:
Stichting Beeld voor assistentie bij de inrichting, Stichting ’t Schip
voor de inspiratieworkshop aan de leerlingen, Kringloopwinkel
Helmond voor medewerking aan die workshop, Artschool Helmond
voor de reverse graffiti, Helicon Helmond voor de papieren
mannequin uit de etalage, onze vrijwilligers Tonnie en Jeannette en
niet te vergeten Kaldi Helmond voor de heerlijke, biologische koffie!
Ook een bedankje voor Brand Mission, DiDi Helmond en Expresso
voor het beschikbaar stellen voor hun prachtige, duurzame kleding.
Mede door de fijne samenwerking met Karin Cloudt , gedreven
docente van het h Roc ter Aa , kijkt Groen4Life met tevredenheid
terug op de afgelopen 6 maanden. Petje af voor Karin, die haar
leerlingen detailhandel niveau 2 van begin tot eind wist te motiveren om betrokken te blijven bij het project.
Al met al een succesvol project, waarin we een grote groep mensen bewust hebben gemaakt van het belang
van een meer duurzame kledingindustrie.

GROENE VOETSTAPPEN 2016
Groene voetstappen winnaar basisschool De
Goede Herder ontving op woensdag 9 november
de wisseltrofee uit handen van Hilma Bovenkerk
en wethouder Paul Smeulders. Met een feestelijke
uitreiking werd de overwinning gevierd. Het
behaalde gemiddelde (uit maximaal 10) was dit
jaar hoger dan ooit: maar liefst 8,4 voetstappen
per kind!
Het is een heel bijzondere trofee: een skateboard
met zonne-energie die er erg cool uit ziet.
Dat vonden de meer dan 370 winnaars van De
Goede Herder ook!
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De trofee is een heel jaar eigendom van de school. In 2017 gaan de Helmondse basisscholen weer
strijden om de titel ‘Winnaar Groene Voetstappen’.
Wethouder Smeulders van duurzaamheid kwam vertellen hoe trots hij was op deze leerlingen en ook
blij is dat er dit soort initiatieven in Helmond worden georganiseerd door Groen4Life.
Het project Groene Voetstappen wordt georganiseerd en uitgevoerd door het
duurzaamheidscentrum Groen4Life; de gemeente Helmond werkt daarin graag samen met het
centrum wat betreft de PR.
Groene Voetstappen
Ook dit jaar gingen er weer aan aantal scholen
een week (3-7 oktober) lang zo duurzaam
mogelijk naar school. Dit met als doel het
bewustzijn rondom CO2-uitstoot te bevorderen.
Kinderen geven het goede voorbeeld. Hierbij is
het devies: alles mag, zolang de auto, motor,
brommer of scooter maar niet gebruikt worden.
Ga lopen, steppen, skeeleren of op het
waveboard: alles mag! Voor elke duurzame
heen- en terugweg werden twee groene
voetstappen verdiend. Deze werden aan het
eind van de actieweek opgeteld en de school met het hoogste gemiddelde per kind won de
wisseltrofee.

PROJECTKOFFERS: PADDENSTOELEN
We gaan alweer richting het nieuwe jaar; dit wil zeggen dat de
herfst er weer op zit. Hiermee is voor de meeste scholen ook een
einde gekomen aan het paddenstoelenproject. Door dit project
krijgen kinderen inzicht in het groeiproces van de paddenstoel,
zonder dat het noodzakelijk is dagelijks het bos in te trekken.
Ook leren zij over de invloed van klimaat en regen op de groei van
een paddenstoel, doordat zij dit zelf in de gaten moeten houden.
De aangeboden kweekpakketten bevatten een van de volgende
soorten: witte of bruine paddenstoelen, oesterzwammen of shiitake.
Ter ondersteuning van het project kreeg iedere school die zich
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aangemeld had voor een of meerdere pakketten een digitaal werkboekje toegezonden van Groen4Life. Met
dit boekje kunnen docenten gratis gebruik maken van lesmodules over de paddenstoel en herfst.
In totaal zijn er dit jaar via Groen4Life meer dan 70 paddenstoelenpakketten besteld door scholen, BSO’s en
kinderdagverblijven uit Helmond en de regio.

SAMENWERKING IVN HELMOND
Groen4Life gaat samen met IVN Helmond in 2017 onderzoeken hoe een aantal leskoffers effectiever kunnen
worden ingezet. Het betreft een paar leskoffers die qua onderwerpen beter aansluiten bij de activiteiten van
het IVN.
Daarnaast vinden zowel IVN Helmond als Groen4Life het belangrijk om duurzaamheidseducatie toegankelijk te
maken voor zoveel mogelijk Helmonders, door samen te werken. Groen4Life zal in 2017 zich inzetten om het
ledenaantal bij de IVN mee te helpen vergroten door het aanbieden van educatieve lesprogramma’s .
Natuurlijk kunt u ook in 2017 weer leskoffers huren, zoals u gewend bent, op onze nieuwe locatie aan de
Lambertushof.

FIJNE FEESTDAGEN!
Na een mooi en druk jaar, inclusief
verhuizing naar een nieuwe locatie, gaan we
de kerstperiode in. Dit betekent dat veel
bedrijven en scholen gesloten zijn. Ook
Groen4Life sluit twee weken haar deuren,
om daarna weer fris te gaan werken aan
nieuwe zichtbare, duurzame projecten in
2017!
In verband met de kerstvakantie is
Groen4Life gesloten van zaterdag 24
december t/m zondag 8 januari.
Op maandag 9 januari zijn wij weer
bereikbaar.
Het team van Groen4Life wenst iedereen een fijne kerst en een gelukkig, gezond en duurzaam 2017!

Groen4Life
Lambertushof 12
5701 NB Helmond

T 0492- 777253
E info@groen4life.nl
I www.groen4life.nl

Nieuwsbrief | Jrg 3 | dec 2016

WIST U DAT?
- Groen4Life jurylid was bij een project rondom LED-verlichting van het Technasium Dr. Knippenbergcollege?
De beoordelingsavond was op 13 december,
- Groen4Life daarnaast in gesprek is met Stichting Jong Helmond Lekker Gezond? In samenwerking met hen
worden in het nieuwe jaar projecten over gezonde voeding voor jeugd georganiseerd,
- Koffiedrab goed werkt als gootsteenontstopper?,
- Daarnaast je gebruikte theezakje perfect dient als ontvetter? Dat wordt je kerstservies ontvetten met
theezakjes!
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