58 vrijwilligers
5.500 uur ondersteuning

• zoeken naar kansen binnen

corona restrictie
• verbouwing kantoor en magazijn
• totale omzet: € 385.960,-

6%

21%

CONTACT
MOMENTEN
TOTAAL: 6.319

44%

16%

basisonderwijs Leusden
basisonderwijs overig
kinderopvang

volwassenen
particulieren
basisonderwijs - kinderopvang - particulieren

REGENWATER IN DE TUIN

ENERGIELOKET IKWILWATT
Inkomsten projecten

86 bewonersgesprekken
17 warmtecamera scans
15 maatwerkadviezen
11 energiegidsen actief

43% ten opzichte van
de totale jaaromzet

FONDS DUURZAAM DOEN

Hessenweg is afgekoppeld
> 29000 m2 dak- en straatwerk
Coronaproof participatie dmv
regenkrant, tuinbezoeken en
afrondende film

activiteiten
1890 contactmomenten
met kinderen in de
Struintuin
door o.a.: lessen, spelen,
Buitenschool en
verjaardagen

DUUR
ZAAM
DOEN
DAGEN
OK TO
BER

klimaatadaptatie & water
lokaal bewustzijn & buiten bewegen
afval & grondstoﬀen
groen & biodiversiteit
voedselbewustzijn & gezondheid

COMMUNICATIE

OPGERUIMD LEUSDEN

4 fondsaanvragen waarvoor
€ 1810,10 werd uitgekeerd
13 initiatieven ondersteund
verder: verbetervoorstellen en
beschouwing fonds Duurzaam
Doen 2015-2019

65 % van de aanwonende

energie transitie

kinderopvang - particulieren

PARTICIPATIE

Heijmans: Groen &
Ontmoeten wijk Maanwijk
toekomstige bewoners
verbinden met groen
in wijk en tuin

STRUIN
TUIN

DE GROENE BELEVENIS IN CIJFERS

PROJECTEN
samenwerking met
Kiwanis Leusden
hulp bij lessen, fruitbomen
geplant en financiële
ondersteuning voor
kwetsbare kinderen in de
Struintuin

ONZE THEMA’S

3,3 fte

BEREIK

IN CONTACT

ORGANISATIE

terugblik 2020

6 medewerkers

13%

corona proof
programma over de
impact van kleding
met partners

51 Opgeruimde Leusdenaren
adopteren een buurt of straat
6 opruimacties
verder: nieuwjaarsvegen - recycle
kunst - afvalsorteerbak Hamershof
- troeptrimmen
ondersteuning buurtteam
Eurowoningen Toekomstbestendig: buurtbewoners
schrijven wijkwarmteplan

AS
AARDG
VRIJE
G
WONIN
HOE?

aanleg & onderhoud

groei & bloei

nieuw: een waterbak bij de pomp
en wilgentenenhut
vervangen: vlonder aangepast tot
vlonderpad en start met
vernieuwen vuurplaats
grote klus: houtwallen opnieuw
opgebouwd

3 jonge ooievaars
uitgevlogen
herfstvondst: strook met
gekraagde aardster

6.700 unieke bezoekers
www.degroenebelevenis.nl

meest bekeken pagina’s

• spelen in de Struintuin
• verjaardagsfeestjes
• groene agenda

1.323 Facebook volgers
totaal 158 berichten. Topper: Wij zoeken
een tuincoördinator: 3.9k

408 volgers op Twitter
1.671 nieuwsbrief abonnees
9 nieuwsbrieven voor verschillende
doelgroepen

EDUCATIE
12

58

Nieuw

17

leskist: Alles voor een pannenkoek
les: Nestkasten timmeren
15 buitenschool dagen in de
Struintuin: de natuur als leslokaal

2711
LEERLINGEN
BEREIKT

92

lessen
leskisten
techniekdozen
materiaalzendingen
Corona impact: 17 van de
89 geboekte lessen geven.

afronding monitoring afvalvrije
school voor schoolbestuur Voila

TOP 5 meest populaire producten
•
•
•
•
•

materiaalzending: Vlinders
les: Knotten
leskist: Braakballen pluizen
leskist: Brood beter bekeken
techniek: Pip ontdekt de magneten

VRIJETIJDSBESTEDING
ACTIEF IN DE VRIJE TIJD
20 groene verjaardagsfeestjes
18 speelmomenten voor BSO of KDV
5 groene groepsactiviteiten
4 speelmomenten voor kinderen tot 12 jaar

Struinkalender ontwikkeld:
alle speelmomenten
overzichtelijk op een rij

corona impact: 4 van de 18 speelmomenten gaan door

91 koolmezen nestkasten
door 125 kinderen getimmerd ter
bestrijding van de eikenprocessierups. In samenwerking
met gemeente Leusden en Sight
Landscaping

KL ANT

tevredenheid

9

11x pagina Duurzaam Doen
in de Leusderkrant

61 activiteiten en evenementen
gecommuniceerd via de Groene Agenda

