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Prijsuitreiking KLIEN IT
Op vrijdag 8 juni reikte afdelingsmanager van IBOR, Werner Sanderse, op twee
Helmondse basisscholen prijzen uit voor het project KLIEN IT; een project van de
gemeente Helmond in samenwerking met Groen4Life. Het project daagt de
deelnemende scholen het hele schooljaar uit om voor een zwerfvuilvrije
schoolomgeving te zorgen. Daarnaast volgen alle scholen op maat geschreven
lespakketten over duurzaamheid.
De winnaar: Basisschool Silvester-Bernadette
Een mystery guest van de gemeente heeft bij alle twaalf scholen regelmatig
gecontroleerd op zwerfafval. Ook bezocht een medewerker van Groen4Life meermaals alle groepen om met
de kinderen in gesprek te gaan over duurzame thema’s. De scholen deelden, ieder op hun eigen manier, hun
prestaties. Dit leverde een
eindstand op van drie winnaars
met Basisschool SilvesterBernadette op de eerste plaats.
“Wij hadden nooit verwacht dat
we de eerste plaats zouden
halen, we zijn blij verrast” aldus
enkele leerlingen van
Basisschool Silvester-Bernadette.
Basisschool De Vlier en
Daltonschool Talentrijk
behaalden respectievelijk de
tweede en derde plaats. Deze
scholen ontvingen de
Kermisprijs: een tienrittenkaart
voor alle deelnemende
leerlingen voor de zomerkermis.
IKC de Bundertjes wint Kunstprijs
Een aantal scholen volgde een creatieve workshop ‘ontwerp je eigen prullenbak’. Na juryberaad is de keuze
gevallen op het ontwerp van IKC de Bundertjes. Hun ontwerp was niet alleen het mooiste, de school blonk ook
uit in goede samenwerking tussen alle kinderen. Dit wordt beloond met een prullenbak met het ontwerp van
IKC de Bundertjes voor op het eigen schoolplein en in het centrum van Helmond, op de kruising van de
Ameidestraat en Zuid-Koninginnewal.
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Nieuwe schooljaar
De derde editie van KLIEN IT gaat medio oktober van start. De
intakegesprekken zijn in volle gang. Meer informatie over KLIEN IT
is te vinden op https://www.facebook.com/Klienit/

Wijkschoonmaakactie 2018
Elk jaar in de periode april-juni dragen Helmondse basisscholen
hun steentje bij aan een zwerfafvalvrije omgeving.
Onder de noemer ‘Wijkschoonmaakactie’ kwamen 24 scholen in
actie voor een schonere schoolomgeving.
De hesjes en grijpers worden gratis verzorgd door de gemeente
Helmond.
De scholen beginnen met het luisteren naar een presentatie over
zwerfafval, de gevaren ervan en wat je er zelf aan kunt doen om
minder afval te produceren. Daarna is het tijd voor actie: de
leerlingen gaan in groepjes de wijk in en maken de omgeving
schoon. Het is altijd weer verrassend wat er allemaal voor afval
te vinden is! Je kunt het zo gek niet verzinnen of het komt in de
natuur terecht.
Er is ook veel afval dat gevaarlijk is voor mens en dier. Vogels zien plastic bijvoorbeeld aan voor voedsel en
worden er ziek van. Voor kinderen is het gevaarlijk als er drugsafval ligt op de veldjes waar zij spelen.
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Tijdens de zwerfafvalactie ontstaat er meer bewustwording rondom (zwerf)afval en het nut van opruimen en
recyclen.
Kurk in de glasbak?
Dat metalen doppen en deksels in de glasbak mogen, is vast geen nieuws meer. Maar wat doe je met de kurk
van een fles? Deze vraag stelde Loes van Basisschool De Korenaar uit Brouwhuis tijdens de
Wijkschoonmaakactie. Wat een goede vraag! Dat zochten wij uit en wat blijkt? Kurken mogen bij het restafval,
maar belanden ze in de glasblak, dan is dat geen probleem. Kurk is een licht materiaal waardoor het makkelijk
gescheiden kan worden van het glas. Bijvoorbeeld in water, waar glas naar de bodem zakt en kurk juist boven
komt drijven. Of met lucht, door het tussen het glas uit te zuigen.

Interview Pauline Ackermans
Een aantal weken geleden maakten we kennis met Pauline Ackermans, onze eigen jeugdburgemeester. Zij
opende het Minicongres voor alle KLIEN IT basisscholen die daar aanwezig waren. Wij vonden het een leuke
kennismaking en wilden graag iets meer van haar weten.
Wat houdt het jeugdburgemeesterschap in? Wat vindt Pauline belangrijk en welke plek neemt duurzaamheid
daarbij in? Maak kennis met Pauline in onderstaand interview!
Allereerst, vertel eens kort wat over jezelf?
“Ik ben Pauline, ik ben 18 jaar en heb veel interesses. Vooral bezig zijn met andere landen, culturen en talen
vind ik erg belangrijk en boeiend.”
Wat voor opleiding wil je na het vwo gaan doen?
“Dat weet ik nog niet. Eerst dacht ik iets in de journalistiek, maar het kan nog alle kanten op.” Wel weet ze
zeker dat ze iets wil doen met kritische stukken schrijven die andere mensen inspireren en die haar visie op de
wereld laten zien.
Sinds wanneer ben je jeugdburgemeester?
“Ik heb het ambt gekregen in december 2017 en waarschijnlijk duurt het nog tot oktober dit jaar. Dan wordt
het ambt overgedragen en ook de activiteiten die dan lopen.”
Jeugdburgemeester, wij wisten tot voor kort nog niet dat Helmond die een had. Hoe word je dat eigenlijk?
“Er is een jeugdraad in onze stad die over allerlei thema’s met elkaar praat. Deze conclusies gaan dan naar de
gewone raad. Zij nemen dat wat in de jeugdraad besproken is, in ieder geval mee in hun gesprekken.” Maar
een raad kan natuurlijk niet zonder eigen burgemeester en dus mochten vier Helmondse jongeren meedingen
naar de functie van jeugdburgemeester. Van alle speeches was die van Pauline het beste, dus werd zij gekozen.
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Hoeveel uren per week/maand besteed je aan het ambt?
Dat wisselt, maar er zijn wel drukke periodes waarin er regelmatig iets
te doen is. Een jeugdburgemeester zit niet stil: van vergaderingen voor
de jeugdraad voorbereiden tot het uitdelen van fruit bij de
avondvierdaagse en van het openen van een kindercongres tot
aanwezig zijn bij het voorleesontbijt. Dat alles naast het gewone leven,
natuurlijk.
Wat betekent het voor jou om deze functie te bekleden?
Paulines motivatie om jeugdburgemeester te worden, was in eerste
instantie om jongeren een stem te geven en via haar de kans hebben
zich te laten horen. “Maar later kwam ik erachter dat veel jongeren
weinig vanuit zichzelf over dingen nadenken. Ze volgen vaak de groep
waar ze in zitten of bekende vloggers. Het zou mooi zijn als jongeren
zich meer bewust worden van hun eigen mening over allerlei dingen die
in de wereld spelen in plaats van klakkeloos bekende vloggers en
beroemdheden te volgen. Ook hierin wil ik graag inspireren.”
Wat is het bijzonderste/mooiste dat je tot nu toe hebt mogen doen?
Pauline antwoordt meteen: “Het kindercongres openen, dat vond ik echt een eer! Verder fruit uitdelen aan al
die kinderen bij de avondvierdaagse. Het allerleukste vind ik dat ik zoveel mensen mag ontmoeten in de stad.”
Ze geeft aan dat het vooral mooi is om de ervaring in zijn geheel te mogen opdoen. Zo krijgt ze een goed beeld
van wat er speelt in de stad en ontmoet ze veel interessante mensen.
Heeft ze ambities om ook later in de politiek actief te blijven?
Pauline wil wellicht later wel in de politiek actief worden als de gelegenheid zich voordoet, maar voorlopig blijft
ze liever neutraal. Wel wil ze voor nu zeker in eigen persoon actief blijven als ‘politiek journalist’ en mensen
vanuit een meer neutrale positie uitdagen om zelf na te denken over verschillende maatschappelijke thema’s.
Ben je in je dagelijkse leven met duurzaamheid bezig?
“Jazeker, wij gooien thuis geen eten weg. Ook sta ik niet te lang onder de douche en probeer ik geen water te
verspillen. Ik neem ook weleens kleding over van mijn familie, als die nog prima te dragen is! Ten slotte ben ik
best ‘minimalistisch’, waarmee ik bedoel dat ik niet te veel prullaria koop.”
Verder vertelt Pauline dat zij graag iets goeds voor de wereld doet en het het mooiste vindt als mensen vanuit
naastenliefde een mooiere wereld willen opbouwen.
Hoe zou je duurzaamheid meer willen inzetten in je functie als jeugdburgemeester?
“Ik zou graag iets organiseren voor jongeren waardoor zij de kans krijgen mee te praten over allerlei dingen die
in de wereld spelen. Een discussieavond bijvoorbeeld. Hier zou ik graag hulp bij hebben van Groen4Life en/of
andere professionals. Dan kunnen we toch een bredere doelgroep aanspreken en de avond goed opzetten. Of
ik dit nog als jeugdburgemeester voor elkaar krijg voor oktober dit jaar, weet ik niet. Maar ik wil in ieder geval
iets opzetten voor jongeren als mezelf.”
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Wat is je toekomstdroom, als je denkt aan een duurzame wereld van morgen?
“Schoon drinkwater voor iedereen! En stoppen met verspillen van onder andere water. Veel mensen vinden dit
allemaal heel vanzelfsprekend, maar schoon water is echt niet overal beschikbaar.”
Verder zou Pauline het erg mooi vinden als wij westerlingen in de toekomst wat meer bewustwording zouden
krijgen over dat wij het echt heel goed hebben ten opzichte van veel anderen. Het zou toch geweldig zijn als in
de wereld van morgen mensen wat meer compassie hebben met elkaar en wat dankbaarder kunnen zijn voor
wat ze hebben, zodat we ook minder verspillen?
Met die boodschap nemen we afscheid van Pauline, maar wij weten zeker dat we haar in de toekomst nog
vaker voorbij zien komen bij Groen4Life.

Terugblik Vlinderproject
Afgelopen periode deden er weer een aantal
basisscholen, BSO’s en kinderdagverblijven
mee met het vlinderproject. Met eigen ogen
zagen vele kinderen én volwassenen een
Groot Koolwitje opgroeien.
Met het vlinderkweekpakket konden ze alle
stadia zien: eitje – rups – pop – vlinder.
Onderstaande foto’s kregen wij toegestuurd
van basisschool St. Jozef uit Geldrop.
Wat een mooie koolwitjes zijn het geworden!

Vernieuwing website en nieuwsbrief
De volgende keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt, zal deze er heel anders uitzien. Het is tijd voor een makeover! Ook onze website krijgt een nieuw likje verf en andere indeling. Het geheel wordt frisser en moderner.
Zo kunnen we er weer een hele tijd tegenaan en leest u hopelijk met nog meer plezier onze artikelen. De
eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt begin oktober.

Groen4Life
Lambertushof 12
5701 NB Helmond

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

Nieuwsbrief | Jrg 5 | jul 2018

Zomervakantie en sluiting Groen4Life
Het schooljaar 2017-2018 loopt ten einde. Daarmee staat niet alleen voor de
scholen, maar ook voor ons de welverdiende zomervakantie voor de deur.
We kijken terug op een mooi schooljaar vol vertrouwde, maar ook nieuwe
projecten. Een schooljaar waarin Groen4Life steeds meer is gaan focussen op
onderwijs en educatie. KLIEN IT ging van pilot naar vast project, met een stijging
van het aantal scholen. Voor het nieuwe schooljaar zijn er alweer nieuwe
aanmeldingen. Het vlinder- en paddenstoelenproject waren ook weer een succes.
We draaiden een mooie 3R Kerstmarkt, begeleidden weer een paar stagiaires en
hadden een paar leuke, duurzame workshops. Ten slotte was er de waterbesparing-challenge, een nieuw
project op de Wilhelminaschool, waarbij Groen4Life de begeleiding mocht bieden.
We kijken uit naar het schooljaar 2018-2019, naar mooie, nieuwe projecten.
Maar eerst gaan we genieten van de zomervakantie: Groen4Life is gesloten van vrijdag 6 juli t/m maandag 20
augustus.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Voor dringende zaken kunt u ons altijd mailen op info@groen4life.nl

WIST U DAT
- 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.
- Groen4Life in augustus haar vijfjarig jubileum viert? In 2013 opende
Duurzaamheidscentrum Groen4Life haar deuren aan het Stationsplein
in Helmond en is sindsdien uitgegroeid tot Conceptbureau voor
duurzaamheid met focus op educatie.
- De gemeente Helmond voornemens is om een informatiebrochure
KLIEN IT uit te geven? Deze wordt voor intern en extern gebruik
gemaakt.
- Een kraan die een jaar lang druppelt een heel zwembad kan vullen?
- Groen4Life dierenliefde hoog in het vaandel heeft staan? Regelmatig
treffen we dan ook een kantoorhond aan, meegenomen door
medewerkers of relaties. Daar weet de afdeling PR en communicatie
alles van!
- Onze boekhouder van Quality Finance Karin Lala energieneutraal gaat
wonen in Stiphout-Zuid?
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