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Even voorstellen
Hallo!
Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Ellen Janssen, 26
jaar en ik kom uit Liessel.
Ik heb gestudeerd aan de Jan des Bouvrie Academie in Deventer,
richting Interior Design & Styling. Voor mijn afstudeerproject heb
ik een interieurontwerp gemaakt en onderzoek gedaan naar
verschillende autarkische (zelfvoorzienende) leefgemeenschappen
in Nederland. Ik ben hierdoor erg geïnteresseerd geraakt in alles
wat met duurzaamheid te maken heeft, zoals bijvoorbeeld nieuwe
manieren van energie opwekking tot aan het verantwoord gebruik
maken van natuurlijke bronnen. Na mijn afstuderen kreeg ik het
gevoel dat ik hier graag meer mee wil doen, dus ben ik op zoek
gegaan naar vrijwilligerswerk.
Ik kwam daarbij Groen4life tegen en dit sprak mij helemaal aan! In
eerste instantie ga ik met verschillende projecten meelopen bij
Groen4life om te kijken wat mijn plekje kan worden binnen deze
leuke organisatie.
Ellen Janssen

KLIEN IT
In oktober 2016 is in Helmond het unieke project KLIEN IT gestart. Meer dan 250
leerlingen van groep 8 (en sommige groepen 7) maken in dit project kennis met de
vele mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan een schonere wereld. Ten eerste
begint dit met het schoonhouden van de eigen schoolomgeving, het hele
schooljaar door. Hiertoe hebben de scholen samen met wethouder de Vries
een convenant getekend. Dit gebeurde tijdens de spectaculaire kick-off bij
SUEZ op 16 november. Met het convenant geven alle deelnemers aan zich
volledig in te zetten voor een schone schoolomgeving en actief aan de slag te
gaan met duurzaamheidseducatie.
Ten tweede verzorgt KLIEN IT een heel schooljaar lang lessen over
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duurzaamheid, recycling en circulaire economie. De lesmodules zijn in opdracht van de gemeente Helmond
samengesteld door duurzaamheidscentrum Groen4Life. De speciaal gemaakte lesmodules van KLIEN IT zijn per
school ontwikkeld op basis van de wensen van die individuele school, zodat deze naadloos passen in hun
bestaande lesprogramma.
Pilot
In de lente van 2016 kregen alle scholen in Helmond een uitnodiging om zich aan te melden voor het nieuwe
project. Uit de aanmeldingen is een selectie scholen voortgekomen. Zij werden gekozen op basis van hun
enthousiasme. De pilotscholen zijn: Bs St. Trudo, OBS De Stroom, OBS De Straap, Kc Mozaïek, Bs De Goede
Herder, OBS De Rakt, Bs De Vlier, Montessorischool Helmond en Bs Silvester-Bernadette.
Er is veel afval. Wat kunnen we daaraan doen?
Met een positieve insteek zijn leerlingen actief bezig met het thema afval en denken zijn na over wat ze zelf
kunnen doen om de afvalberg kleiner te maken. Een goede start hierbij is natuurlijk het schoonhouden van de
eigen leefomgeving!
Een speciaal aangestelde mystery guest van de gemeente heeft inmiddels diverse scholen bezocht en foto’s
gemaakt. Hoe schoner deze guest de schoolomgeving aantreft, hoe meer punten de school verdient. Want er
zijn prijzen te winnen voor de hele klas.
Een greep uit de activiteiten van scholen tot dusver:
OBS de Stroom trok de stoute schoenen aan en is met een groep leerlingen de Mac Donald’s gaan interviewen.
Het was hen namelijk opgevallen dat er altijd erg veel zwerfvuil ligt rondom te Mac. Kc Mozaïek krijgt wekelijks
les over duurzaamheid. ‘Elke week doet iemand van onze klas daar dan een presentatie over’, aldus de
leerlingen. Bs St. Trudo is al vanaf het begin erg fanatiek, zij waren zelfs vóór de kick-off al bezig met de
lesmodules. De leerlingen bouwen een waar miniatuur vakantiepark, wat volledig zelfvoorzienend is! Bs De
Vlier wil de jongere klassen betrekken bij KLIEN IT. De leerlingen maken een duurzaamheidsspel, wat ze
vervolgens met de groepen 5-7 gaan spelen.
OBS De Rakt bouwt ondertussen aan een eigen ‘tiny house’, een volledig energieneutrale kleine woning.
Eerder gingen zij in het kader van recycling op excursie naar de waterzuivering van Aarle-Rixtel. Bs SilvesterBernadette is zo enthousiast, dat ze een speciale nieuwsbrief uitgeven voor de ouders over KLIEN IT. De
leerlingen treden zelf op als schrijver én redactie.
Wilt u meer lezen over de activiteiten? Kijk dan bijvoorbaald eens op de speciaal aangemaakte KLIEN IT site
van OBS De Straap! Bs De Goede Herder werkt momenteel bij aardrijkskunde aan de lesmodules zwerfafval.
Ten slotte weten we van de Montessorischool dat ze bezig zijn met regelmatig het prikken van zwerfafval.
Wilt u op de hoogte blijven van het project en zien wat de scholen nog meer doen? Kijk dan regelmatig op de
Facebook van Groen4Life of van de deelnemende scholen. https://www.facebook.com/groen4life
Succes
Het hele schooljaar zijn de leerlingen actief in bewustwording en krijgen zij kennis van een schonere wereld,
doordat dit op een speelse manier in de lessen is geïntegreerd. Uit de enthousiaste reacties van de docenten
op de lesmodules en de activiteiten die leerlingen zelf uitrollen met hun meesters en juffen zien we dat KLIEN
IT al een succes genoemd mag worden.
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Projectkoffers: het vlinderproject begint weer!
Heeft u wel eens een vlinder uit een pop zien komen? Dan weet u hoe prachtig dat is!
Zeker als je zelf gezien hebt dat het eerst een rups was. Dat kun je met recht een wonder van de natuur
noemen!
Met het vlinderproject kunnen scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse omvang het groei- en
transformatieproces van het Groot Koolwitje in eigen huis halen. De kinderen kunnen het proces van met
eigen ogen volgen, van eitje tot vlinder. Een ervaring die ze niet zullen vergeten.
De projectkoffer “Koolwitjes in de klas” heeft begin 2016
een update gehad. Daardoor is het lesmateriaal up-todate.
Er is veel vraag naar dit project, dus wees er op tijd bij! Zo
voorkomt u dat er in de door uw gewenste periode geen
kweekmateriaal of vlinderkooi meer beschikbaar is.
Het thema Vlinders sluit goed aan bij het doel om
kinderen bewuster om te laten gaan met de natuur, hun
leefomgeving en met duurzaamheid.
Wilt u ook met het vlinderproject aan de slag dan kunt u
via ons (Groen4Life) kweekpakketten van het Groot Koolwitje bestellen.
Ook kunt u bij ons terecht om de projectkoffer “Koolwitjes in de klas” en/of vlinderkooien te huren. Houd u er
rekening mee dat de vlinderkooien/koffer bij Groen4Life in Helmond opgehaald moet worden.
Hebt u nog vragen of wilt u bestellen? Mail dan naar: educatie@groen4life.nl o.v.v. ‘vlinderproject.’

Projectweek De Kempel (PABO) bij Groen4Life
‘Buiten de lijntjes kleuren’
Hallo wij zijn Ryan en Marjolein. Wij zijn 2 studenten van de Hogeschool de Kempel die deze week (13 – 17
februari) stage hebben gelopen bij Groen4Life. We begonnen de week enthousiast met een kennismaking met
Petra, waarbij we aangemoedigd werden om creatief aan de slag te gaan met leskaarten. We hebben veel
onderzoek gedaan naar mogelijke onderwerpen, door dit onderzoek leerden we zelf ook meer over het begrip
‘duurzaamheid’ en hoe we dit konden toepassen in de klas. Als opdracht hebben we 5 leskaarten gemaakt
waarbij kinderen meer leren over voedsel, alternatieve voedingsstijlen, keurmerken en nog veel meer. Ook
hebben we een kijkje genomen in de leerzame kisten die Groen4life aanbiedt voor scholen. Hier zitten
interessante onderwerpen als ‘Zelf papier maken’, ‘Grondvervuiling’ en ‘Een vlinderkooi’.
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We hebben hier bij Groen4Life een fijne,
leerzame tijd gehad en hebben geoefend om
buiten de lijntjes te kleuren ofwel creatief te
denken met betrekking op duurzaamheid.
Groen4Life is een gezellig bedrijf met
enthousiaste medewerkers, waardoor je zelf ook
wordt gestimuleerd om duurzaam te gaan
denken.
Groene groet,
Ryan en Marjolein

Jongerenklimmaattop
Op donderdag 23 februari zetten Helmondse bedrijven alle lichten op groen voor de Jongeren Klimaattop
2017. Ze ontvangen samen ruim 800 klimaattoppers van het Jan van Brabant College - Molenstraat, Dr.
Knippenbergcollege en het Carolus Borromeus College!
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Ook worden er gastlessen verzorgd door Helmondse klimaattoppers op het gebied van Duurzaamheid:
Paul Smeulders: Gemeente Helmond
Robert Kras: Waterschap Aa en Maas
Patrique Dankers: E-quest
Lara Tamarinof: initiatiefnemer van afval scheiden op basisscholen
Petra Hovestadt: Groen4Life, duurzaamheidscentrum
Tijdens de Jongerenklimaattop gaan de leerlingen met elkaar in debat om dan samen te komen tot groene,
innovatieve ideeën. Ze strijden hiermee om de titel ‘Klimaattopper 2017’.
Meer weten over de Klimaattop? Kijk op: https://www.facebook.com/klimaattophelmond/

WIST U DAT?
- Het 10 februari weer Warme Truiendag was? Op deze, dit jaar erg koude, dag hebben veel mensen de
verwarming een paar graden lager gezet, om zo de CO2-uitstoot te verminderen.
- Er op donderdag 2 februari voor het eerst een Duurzaamheidsmiddag plaatsvond voor het basisonderwijs in
de gemeente Laarbeek? Groen4Life presenteerde hier het project KLIEN IT.
- U bij Groen4Life ruimtes kunt huren voor bijvoorbeeld een vergadering, workshop of lezing? Neem voor voor
meer informatie vrijblijvend contact op via info@groen4life.nl
- Een vliegretourtje Amsterdam - New York kost evenveel energie (per passagier) als zes maanden verwarming
van een gemiddelde Nederlandse woning.
- Als er in het Nederlandse deel van de Noordzee windmolens met een capaciteit van 4.000 tot 6.000
megawatt komen, kan het aandeel windenergie in onze stroomvoorziening oplopen tot 20 procent.
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