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KLIEN IT: editie 2017-2018
KLIEN IT is een uniek project in de gemeente Helmond, waarbij basisscholen zich het hele
schooljaar inzetten voor een zwerfafval-vrije omgeving én duurzaamheidseducatie.
Met een speciaal op maat gemaakt lesprogramma voor elke school én een mystery
guest van de gemeente Helmond die de schoolomgeving regelmatig komt
controleren.
Het project heeft als doel om een grotere bewustwording rondom zwerfafval
en duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarnaast is KLIEN IT ook nog eens erg
leuk.
En er zijn ook nog mooie prijzen te winnen...
De pilot van 2016-2017 was een groot succes, mede daardoor vindt het project
doorgang de komende schooljaren. Groen4Life voert het project uit in opdracht van de gemeente.
Editie schooljaar 2017-2018, deelnemers: Basisschool Sint Trudo, Kindcentrum de Stroom, Openbare
Basisschool De Straap Helmond, Kindcentrum Mozaïek, Basisschool De Vlier, Montessorischool
Helmond, Basisschool Silvester-Bernadette, Openbare Basisschool ‘ t Hout, Daltonschool
Talentrijk, Basisschool De Vendelier, Integraal Kindercentrum de Bundertjes en Basisschool De Rank.
In totaal doen er 22 groepen 7/8 uit heel Helmond mee!
De scholen krijgen in de periode voor de herfstvakantie al het lesmateriaal op maat uitgereikt. Zo kunnen
leerkrachten in hun eigen tempo het project oppakken en aansluiten bij het bestaande curriculum. Meteen na
de herfstvakantie start het project: dat wil zeggen de educatie en het schoonmaken van de omgeving. Hiermee
zijn punten te verdienen voor de eindprijs. De leerkrachten en leerlingen worden ondersteund en
gestimuleerd door educatiemedewerkers van Groen4Life. Zij komen enkele keren dit schooljaar langs om te
praten met de kinderen over duurzaamheid. Op onbekende dagen komt ook de Mystery Guest van de
gemeente Helmond langs om te kijken hoe de schoolomgeving erbij ligt. Het enige wat we weten, is dat hij of
zij ook na de herfstvakantie start met controleren...
Daarnaast is het ook belangrijk dat de scholen verslag leggen van hun activiteiten via social media en de
website. Ook dit wordt meegenomen in de puntentelling.
Creatieve workshops
Net als vorig jaar volgen de deelnemende klassen ook enkele creatieve workshops. Ze hebben hierbij de keuze
uit twee concepten: of ze maken, net als vorig jaar, een ontwerp voor een prullenbak, of ze maken een
afscheidscadeau voor de school. Dit laatste wordt geheel van restafval gemaakt.
Met de prullenbakontwerpen is ook nog een prijs te winnen!
Op de hoogte blijven van KLIEN IT?
Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/Klienit/
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‘3R en Plein Public’
Op zondag 20 augustus vond het jaarlijkse
evenement Musique en Plein Public plaats, wat
wordt georganiseerd door Stichting
Lambertushof.
Wij hebben de 3R Markt samengebracht met dit
evenement. Hierdoor konden bezoekers nu tijdens
het muziek luisteren genieten van biologische
producten, zoals bio friet. Ook waren er heerlijke
likeuren te koop en te proeven. Wij kijken tevreden
terug op deze mooie dag.

Aankondiging 3R Markt Kerst
De vorige 3R Markt is nog maar net voorbij, maar er worden al nieuwe
plannen gemaakt voor de 3R Markt Kersteditie. De Kersteditie wordt een
gezellige markt in kerstsfeer, met het vertrouwde, duurzame concept.
De markt vindt plaats op 17 december op koopzondag.
We beginnen om 12.00u en de markt sluit om 16.30u.
Net als de voorgaande twee 3R Markten, vindt deze markt plaats in hartje centrum Helmond: op de
Lambertushof. De markt is natuurlijk ook weer gratis toegankelijk.
Heeft u nog een origineel kerstcadeau nodig en nog helemaal duurzaam ook? Kom dan gerust een kijkje
nemen op de 3R Markt! Of wilt u nog iets lekkers kopen voor tijdens de Feestdagen? Ook dan bent u bij ons
aan het juiste adres!
Stand huren?
Heeft u een duurzaam product en wilt u dit aan het winkelend publiek in Helmond verkopen op koopzondag
17 december? Dan kunt u contact met ons opnemen voor het huren van een kraam!
U doet dit door contact op te nemen met educatie@groen4life.nl. Voldoet uw product aan het concept van de
3R Markt? Dan sturen wij u het aanmeldformulier z.s.m. toe.

Een update van eigenares Petra Hovestadt
Groen4Life bestond in augustus alweer 4 jaar. Er is veel gebeurd in die tijd: we waren de allereersten die zich
echt met duurzaamheid concreet en vooral zichtbaar bezighielden in Helmond.
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Ondertussen is duurzaamheid steeds zichtbaarder geworden dankzij steeds meer partijen, die dit belangrijk
zijn gaan vinden. Dat is mooi vinden wij als duurzaamheidspioniers.
Het organiseren van de jaarlijkse mobility week, tientallen schoolprojecten, een
kleding bibliotheek opzetten, rondrijden met een educatieve energie aanhangwagen,
3R Markten organiseren, samenwerken met MBO en HBO onderwijsinstellingen, een
mooi Food project , een pop-up store over duurzame mode, het achter de schermen
meehelpen en opzetten van duurzame activiteiten van actieve Helmonders etc, etc.
We gaan het niet allemaal benoemen (dat kun je teruglezen in onze nieuwsbrieven),
maar we kijken tevreden terug op 4 zeer productieve duurzaamheidsjaren.
Als eerste duurzaamheidscentrum van Nederland waren ook wij in transitie; onze
focus ligt inmiddels op een belangrijk onderwerp, namelijk circulaire economie en
duurzaamheidseducatie.
Recylen, Re-use en Reduce, onze 3R’s, zijn DE thema’s die we in projecten op dit
moment ontwikkelen en zelf ook uitvoeren. Onze landelijke pilot KLIEN IT is hier een
mooi voorbeeld van.
Groen4Life is inmiddels doorontwikkeld naar een educatief conceptbureau voor
duurzame initiatieven, waar designers, organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen,
inwoners van Helmond en ZZP-ers zich verbinden met het eenmansbedrijf Groen4Life.
Positieve energie, gedrevenheid, creativiteit, naast het grote vertrouwen in het team van professionals, wat
zich mag verbinden met mij als eigenaar, maken het dat Groen4Life is gegroeid. Daar ben ik supertrots op,
want alleen had ik dit niet gekund.
Duurzaamheid is elkaar nodig hebben, elkaar versterken, het beste uit elkaar halen, elkaar niet beconcurreren
maar verbinden. Dat is in al die jaren onveranderd gebleven bij Groen4Life en dit is ook wie ik ben.
Volgend jaar hoop ik dan ook ons 1e lustrum te kunnen vieren met jullie.

Paddenstoelen 2017
De zomer is nog maar net voorbij en op vele scholen beginnen alweer de voorbereidingen voor een
herfstproject. Paddenstoelen nemen hier vaak een centrale plaats in. Om de groei en de ontwikkeling van een
paddenstoel van dag tot dag te kunnen volgen, zou er dagelijks een bezoek aan het bos moeten worden
gebracht. Dit is vaak praktisch gezien niet mogelijk. Om het groeiproces van paddenstoelen toch te volgen
kunt u via ons een paddenstoelenkweekpakket bestellen.
U kunt kiezen uit:
- een kweekpakket witte champignons
- een kweekpakket bruine champignons
- een kweekpakket grijze, gele of koningsoesterzwammen
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- een kweekpakket shii-take
De prijs bedraagt € 9,00 per kweekpakket (incl. 21 % BTW.)
Circa 1,5 tot 2 weken na de start van het kweekproces zijn de
eerste resultaten al zichtbaar. Kweekpakketten kunnen op een
centrale plaats worden gezet, zodat iedereen het groeiproces kan
volgen.
Bestellen?
Heeft uw school, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of
peuterspeelzaal interesse in een kweekpakket maar nog niet
besteld? Dit kan nog tot de herfstvakantie! Stuur een mailtje naar
educatie@groen4life.nl en wij nemen contact met u op. Graag
even uw telefoonnummer vermelden in de mail.

Workshops LEV groep Zomerweken: een terugblik
In het kader van de LEV Zomerweken, dit jaar voor de elfde keer
georganiseerd door de LEV groep, organiseerde Stichting Beeld i.s.m.
Groen4Life de workshop Duurzame Mode. Deze workshop was
onderdeel van een activiteitenprogramma, wat speciaal voor
ouderen werd samengesteld en plaatsvond in de maanden juli en
augustus. Veel activiteiten zijn in de zomer even stilgezet, maar met de LEV Zomerweken is er geen reden om
je te vervelen.

Zo’n 15 ouderen bezochten een duurzame kledingexpositie. Hier kregen zij een workshop inclusief lezing van
kunstenares Femke van Werde. Zij is oprichter en creatief leidster van Ellie’s Kledingkast.
Van Ellie’s site: “Heel concreet organiseren we als Ellie's Kledingkast met een enthousiast team van

Groen4Life
Lambertushof 12
5701 NB Helmond

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

Nieuwsbrief | Jrg 4 | okt. 2017

professionals al zo'n acht jaar kledingruilevents. En we bedenken steeds weer nieuwe dingen om vintage en
tweedehands kleding een nieuw leven te geven. http://ellieskledingkast.com/
Ellie’s is méér dan alleen kleding. Het is willen delen. Met elkaar nieuwe verhalen maken en oude verhalen
nieuw leven inblazen. Maar ook het oude en het nieuwe van jezelf (her)ontdekken.”
Verhalen
De ouderen leerden iets van Femke, maar zij leerde ook
zeker een hoop van de ouderen! Zo kwamen er zelfs
verhalen uit de oorlog naar boven dat men toen van
parachutestof doop- en trouwjurken maakte!
Onder het genot van een lekkere kop biologische koffie of
thee beleefde iedereen een interessante en leuke middag!

Oproep: Repaircafé Rijpelberg zoekt vrijwilligers!
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WIST U DAT?
- Als u voor slow gaat, dat écht beter voor het milieu is? Een rekensommetje: als álle Nederlanders 3
kledingstukken minder per jaar kopen dan scheelt dit gemiddeld 143 miljoen autokilometers… Dat zijn meer
dan 3000 rondjes om de aarde!
- Yoghurt- en melkpakken bij het plastic afval horen? Slechts 20% van alle pakken wordt momenteel bij het
plastic afval gegooid. De rest belandt bij het restafval.
- Een Nederlander gemiddeld per jaar 489 kg afval produceert?
- Entente Florale Europe de gemeente Laarbeek heeft uitgeroepen tot groenste gemeente van Europa? Deze
prijs winnen zij mede dankzij hun motto ‘Groen Verbindt’.
- KLIEN IT dit schooljaar zijn eigen minicongres gaat organiseren in Helmond?
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