Nieuws december 2011 / januari 2012
Rommelmarkt
In onze november nieuwsbrief schreven wij dat na de rommelmarkt veel prima spullen
de afvalcontainer verdwenen omdat de Kringloopwinkel die niet meer wilde afhalen. Dat
zou dan met de subsidie te maken hebben, althans volgens informatie die wij
binnenkregen. Wij werden er door de VVD Súdwest-Fryslân op geattendeerd dat de
Kringloopwinkel in afwachting van nieuw beleid nog altijd subsidie ontvangt. Wij willen
daarom contact met de Kringloopwinkel zoeken om eens na te gaan waarom zij gestopt
is met de ophalen van waardevolle goederen die overblijven na de rommelmarkt. Wij
komen hier binnenkort op terug.
Buurtautonieuws
Na een proefperiode van enkele maanden is gebleken dat een derde buurtauto niet
haalbaar is in Bolsward. Maar...er blijven twee buurtauto's in Bolsward waar gelukkig
voldoende gebruik van wordt gemaakt. De afgelopen week is er een speciale
ledenwerfactie in het nieuwe Hartwerdervaartplan gehouden; wellicht levert dit nieuwe
deelnemers op en komt zo de derde auto weer in beeld. Maar ook u kunt lid worden,
dus....meld u nu aan als lid via www.wheels4all.nl of neem contact op met Evert Salverda
-lokale
coördinator
Súdwest-Fryslân
Wheels4All(tel.
0515573812,
e-mail
mwboalsert@hetnet.nl.).
Excursie Groen Doen Marne College VMBO-1
In het kader van een project over "Groen Doen" voor VMBO-1 leerlingen van het Marne
College heeft onze werkgroep een zestal excursies georganiseerd naar een aantal
duurzaam werkende bedrijven en instellingen. Onderstaand een verslagje van onze
maatschappelijke stagiaire Ids Boonstra over een bezoek op 8 december aan één van die
bedrijven: Lankhorst Recycling te Sneek.
We verzamelden ons om kwart voor negen bij de ingang van het bedrijf en gingen naar
een spreekkamer. Daar gaf een vertegenwoordiger een presentatie over het werk van
Lankhorst. Hij vertelde dat Lankhorst plastic afval vanuit heel Nederland krijgt en het in
eigen fabriek verwerkt tot kunststof producten. Omdat veel gemeentes hun producten
kopen, is er steeds meer van dat kunststof te vinden in de openbare ruimte. Ook vertelde
hij over de voordelen van het kunststof, en over een 'fabriekje' in Kenia. Daarover liet hij
ons een filmpje zien: zoek het maar eens op via http://www.rocketboom.com/plasticbag-recycling-in-kenya/. Je kunt dan zien dat je zelfs van afval rijk kunt worden.
Daarna kregen we een bril en een pas voor aan de jas en gingen naar de fabriek.
Onderweg kwamen we een kunststof stuk brug tegen waar wel meer dan 600.000
flessendopjes in waren verwerkt. In de fabriek vertelde de man over de machines en het
materiaal. Toen we weer buiten waren, liepen we door de voorraad van het bedrijf heen
en kregen een vraag over een product, wat een onderdeel van een riool bleek te zijn.
Vervolgens gingen we weer naar binnen en kregen we een pen, folder en een stukje
gerecycled kunststof voor mee naar huis. Dat was het einde van een excursie waarvan
we hebben geleerd dat afval niet waardeloos is, maar juist zeer waardevol.
Ten slotte wenst het bestuur van de Miljeu Wurkgroep Boalsert u een goed, gezond en
groen jaar 2012 toe. Heeft u belangstelling voor ons werk, of wilt u ons ondersteunen?
Bezoek dan onze website www.milieugroepbolsward.nl of bel met ons secretariaat
0515572507.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

