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De Groene Vrijwilliger van het Jaar

Gemotiveerde
medewerkers

dat ze mag meedenken over inhoud
en vormgeving van de leskisten en
voelt zich betrokken bij haar ‘leuke
collega’s’. Lisette krijgt voldoening
van haar werk als alles er goed uit
ziet en ze weet dat de leerkracht en
de leerlingen in de klas met de materialen aan de slag kunnen.

‘Herintreedster’ Yvonne Luijendijk
pakte een jaar geleden de draad
weer op. Zelf vindt ze het fijn om
in de natuur bezig te zijn en dit gevoel over te brengen. Inmiddels
draait Yvonne haar hand niet meer
om voor kinderfeestjes als Natuurschatten, Pizza en Jam maken,
maar met haar brede inzetbaarheid

pp Vrijwilligers verrichten een grote variëteit aan werkzaamheden bij De Groene Belevenis.

verzorgt zij ook lessen voor basisschoolgroepen en woensdagmiddagactiviteiten. Yvonne: ‘Het gevoel
iets nuttigs te doen en mee te tellen
en de enthousiaste reacties geven
mij veel plezier en voldoening’.
‘Buiten zijn is mooi’ is de motivatie
van Arie van den Bremer om zich al
jaren voor De Groene Belevenis in
te zetten. Als o.a. lid van de KNNV
plantenwerkgroep en schrijver over

FAIRTRADE BESTAAT 45 JAAR Iedereen koopt wel eens fairtradeproducten.
Eerst waren het alleen artikelen met
het bekende Max Havelaar-certificaat, nu zijn er fairtrade bananen,
chocolade, rijst, wijn en zo voort.
Wereldwijd neemt het aantal fairtradeproducten toe, zodat produ-

centen in een groot aantal landen de
absolute armoede achter zich kunnen laten. Fairtradeproducten zijn
gecertificeerd volgens vastgelegde
criteria.
WERELDWINKEL De Wereldwinkel
Leusden zit dit jaar 20 jaar in winkelcentrum De Hamershof. De Wereldwinkel is ooit begonnen als ‘Solidariteitswinkel’ in het huis van de
familie Wassink, waarna de winkel
was gevestigd boven het Jeugdhonk.
Wie er meer over wil weten kan terecht bij de vitrine van De Historische Kring Leusden in de hal van
het gemeentehuis.
FOOD EN CADEAUS Sinds een aantal
jaar profileren Wereldwinkels zich
ook als cadeauwinkel. Van eenvoudige handnijverheid tot design,
kwalitatief goed uitgevoerd. De Wereldwinkel biedt een origineel, mooi
uitgevoerd assortiment.

Opgeruimd Leusden: ‘Way of life’
Op initiatief van Pieter Bredemeijer,
vrijwilliger bij De Groene Belevenis,
heeft Opgeruimd Leusden, met vrijwilligers van De Groene Belevenis
op een ochtend in oktober zwerfafval opgeruimd in Leusdense watergangen. Er werd een grote hoeveelheid zwerfafval aangetroffen,
waaronder zelfs een verkeersbord.
De Groene Belevenis is aangesloten
bij Opgeruimd Leusden, dat staat
voor het schoner krijgen en houden
van Leusden.
Niet alleen via educatie, communicatie en voorzieningen, maar ook
door regelmatig opruimochtenden
op lokaal niveau te organiseren.
Pieter Bredemeijer: ‘Ik ben geïnspi-

Wereldwinkel

reerd door de actie Zomerschoon
Leusden van een aantal jaar geleden
en wilde dit herhalen. Mijn droom is
dat een schoon Leusden een ‘way
of life’ wordt voor alle inwoners. De
handen uit de mouwen, zo gezegd,
zo gedaan!’
Zie voor de eerstvolgende activiteit
www.opgeruimdleusden.nl.

ACTUEEL
BRAAKBALLEN PLUIZEN

pp Uilen uit de collectie van De Wereldwinkel.

EIGEN TOKO Lisette Witteveen meldde zich acht jaar geleden aan, na
beëindiging van haar werk als afdelingssecretaresse, bij (toen nog) De
Schoolsteeg. Zij is verantwoordelijk
voor het beheer van de leskisten
en zorgt dat deze compleet en updo-date zijn. Met haar ‘eigen toko’,
heeft zij de vrijheid om zelf vorm
en structuur aan haar werkzaamheden te geven. Ze vindt het prettig

SCHOON

FAIRTRADE
Fairtrade en duurzaamheid hebben alles met elkaar te maken.
Door fairtrade worden producenten in ontwikkelingslanden verzekerd van een duurzame verbetering van hun leefomstandigheden.
Door voldoende voor de producten
aan de producenten te betalen en
zekerheid te bieden voor duurzame afname kunnen zijj hun
gezinnen blijvend voorzien van
voldoende voeding, leefbare woningen, toegang tot onderwijs
en gezondheidszorg. Fairtrade is
duurzaamheid veraf.

planten en korstmossen brengt hij
als vrijwilliger veel kennis en kunde
mee. Deze kennis zet Arie graag in
bij het onderhoud van de Struintuin,
bijentuin en voortuin. De struintuin
vindt hij prachtig vanwege de biodiversiteit: heuvels, dras, gras, plas en
planten. Ook niet onbelangrijk: ‘Het
is gezellig om met een clubje tuinvrijwilligers in de pauze koffie te
drinken’.

Willem Eelman

De Groene Belevenis biedt vrijwilligers de ruimte zich in te zetten en
te ontwikkelen op het gebied van
natuur-, duurzaamheids- en milieueducatie en daaraan gerelateerde
activiteiten. Om het beste uit vrijwilligers te halen en hen enthousiast te houden, is het belangrijk dat
het werk aansluit bij hun persoonlijke drijfveren en talenten. Door een
constructieve samenwerking zetten
vrijwilligers zich graag in voor De
Groene Belevenis.
Onder de betrokken coördinatie van
Stans Konter zijn ca. 60 vrijwilligers
actief, een gemotiveerde groep mensen met ieder een eigen karakter,
voorkeur en talent. Sommigen zijn
al 20 jaar verbonden aan De Groene
Belevenis, anderen sinds kort.

Dgb

LEUSDEN Het Jaar van de Vrijwilliger is een goede aanleiding om aandacht te schenken aan vrijwilligers.
Er zijn talloze redenen waarom
mensen kiezen voor vrijwilligerswerk: nuttig zijn, iets voor een ander
betekenen, sociale contacten opdoen of een gat in het CV voorkomen.

Uilen (en andere vogels) eten hun
prooi met huid en haar op. In de
maag van de uil worden de onverteerbare delen samengepakt in een
bal die de uil uitbraakt.
Kaken, schedels, ribben, haren en
veren: fascinerend om te zien wat er
allemaal uit een braakbal te voorschijn komt. De Groene Belevenis
organiseert op 6 november van 14.00
tot 16.00 uur een Braakbalpluismiddag voor kinderen van 7-12 jaar. De
kosten zijn 荤 4,- per kind. Een vrijwilliger van De Groene Belevenis
zal eerst wat vertellen en laten zien
over de uil en de braakbal. Daarna
gaan de kinderen een braakbal uitpluizen.
Opgeven kan via www.degroenebelevenis.nl/kinderactiviteiten.

GRASSENGIDS

Geboren en getogen Leusdenaar
(Hamersvelder) Arie van den Bremer, KNNV’er en ook al jarenlang
vrijwilliger bij De Groene Belevenis,
heeft alle 143 soorten gras in tekst,
maar vooral in gedetailleerd beeld
weten te vangen in de Basisgids
Grassen, want ‘als je een grasbloem
bekijkt onder een loep die 10x vergroot, dan weet je niet wat je ziet!’
aldus Van den Bremer.
Met deze prachtige gids (uitgegeven
door de KNNV) wil Van den Bremer
mensen laten ontdekken hoe de natuur verwondering brengt.
De gids is op een eervolle gedeelde
2e plaats geëindigd bij de uitreiking
van de Jan Wolkersprijs.

GEEN RACE Erik Hagemeijer vierde
als 25-jarige kort geleden zijn 5-jarig jubileum als tuinkracht. Na afronding van zijn opleiding aan De
Baander is Erik op aanraden van
zijn stagebegeleider bij De Groene
Belevenis gaan werken. Hij ontvangt een Wajong-uitkering, maar
wil niet thuis op de bank zitten.
Erik heeft het naar zijn zin vanwege
de werksfeer. Helemaal omdat het
direct goed klikte met de beheerder
van de Struintuin, Douwe van Dijk,
en de andere tuinvrijwilligers: ‘Het
is hier geen race, zoals het wel op
veel andere werkplekken is.’
Erik helpt drie ochtenden per week
mee aan het onderhoud van de
Struintuin en is vooral in zijn element als het lekker weer is en hij de
waterloop opschoont.

Zoveel soorten klussen, zoveel soorten vrijwilligers. Zowel mannen als
vrouwen, in allerlei leeftijdscategirieën. Bij De Groene Belevenis zijn
alle vrijwilligers eigenlijk dé Groene Vrijwilliger van het Jaar!
Heeft dit artikel uw belangstelling
opgewekt en wilt u zich aanmelden
als vrijwilliger? Neem dan contact
op met Stans Konter (033-3034943).

GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda. Zie voor meer activiteiten,
kosten, locatiedetails, toegang
honden en verdere achtergrondinformatie www.degroenbelevenis.nl bij Groene Agenda onder
‘Vrijetijdsbesteding’.

NOVEMBER
Natuuracademie: Vogeltrek in
het najaar
Wo. 4-11: 19.30-21.30 uur / Za.
7-11: 10.00 - 12.00 uur
Volwassenen
Wo. De Groene Belevenis / Za.
Locatie volgt

Braakballen pluizen

Wo. 11-11: 14.00 - 16.00 uur
Kinderen 7 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

DECEMBER
Techniekmiddag: Verborgen
krachten
Wo. 9-12: 14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Techniekmiddag: Verborgen
krachten
Wo. 16-12: 14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

