Een aantal voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit het Fonds Duurzame Initiatieven
ontvingen:

De Fairtrade werkgroep ontving afgelopen jaren bijdragen voor het organiseren van de Fairtradeweek waarop diverse restaurants Fairtrade producten op de kaart hebben, voor diverse lezingen, een
workshop fairtrade-pindarotjes maken op scholen/tijdens FestiFair en het organiseren van een
proeverij.
De Bijen- en Vlindertuin ontving bijdragen voor het organiseren van de jaarlijkse bijen- en vlinderdag
waarop Leusdenaren geïnformeerd werden over biodiversiteit in de tuin, en voor het maken van
informatiemateriaal, onder andere over het onderwerp Operatie Steenbreek (onttegelen van
voortuinen).
De Bibliotheek Eemland-Leusden ontving een bijdrage voor het organiseren van de lezing
“Duurzaam Doen” 11 april 2016. Uitgenodigd waren Machteld Stilting, schrijfster van het boek "Hip
Groen" en Emily-Jane Lowe, schrijfster van het boek en blog "Leven zonder Afval" . Ongeveer 25
Leusdenaren kregen na de inspirerende betogen concrete tips om zelf duurzaam te handelen.
De Werkgroep Duurzaamheid PGL (Protestantse Gemeente Leusden) ontving een bijdrage voor een
presentatie van Reinier van de Berg over klimaatverandering. Deze lezing is onderdeel van de vele
activiteiten die PGL organiseert rondom “Groene Kerk”.
Het Zin Café organiseerde 10/10, Dag van de Duurzaamheid 2016 een lezing door bioloog, ecoloog
en filosoof Matthijs Schouten. 40 bezoekers luisterden en discussieerden over het thema “van wie is
de natuur eigenlijk?”.
Groei&Bloei organiseerde in het voorjaar van 2017 twee keer een avond “Makkelijk Groen, hoe
maak je een makkelijke groene tuin” in Leusden. Tijdens deze workshop legde Eveline Beukema van
Operatie Steenbreek en eigenaar van Buitenkans Tuinen nuit hoe je in 3 stappen een groene tuin
realiseert die makkelijk te onderhouden is. Want een tuin met goed aangelegd groen kan net zo
onderhoudsarm zijn als een betegelde tuin. Door de bijdrage uit het fonds ontvingen alle deelnemers
een plantenwaaier met makkelijke planten.
CML Milieuorganisatie Leusden organiseert ism de Bijen- en Vlindertuin een vlindertelling in de
zomer van 2017. Middels het Fonds heeft men telkaarten kunnen drukken en een website
ingericht waarop de waarnemingen ingevoerd kunnen worden.
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