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Elfde Growing Green Spelduitreiking

Growing Green Cities Almere

growinggreencities.nl

Almere heeft er 23 nieuwe Growing 
Green Spelddragers bij. Zij kregen 
hun speldje tijdens de Dutch Agri 
Food Week omdat ze bijdragen aan 
een groen en gezond Almere. Wij 
stellen de nieuwe Spelddragers 
graag aan u voor.

Miranda van der Kamp en Paula van 
Kuijk zijn de bezielende directeuren 
van basisschool De Optimist. Medio 
november gaan ze zelfs hun eigen 
Tiny Forest planten. Het bidbook dat 
ze hiervoor samen met de kinderen 
maakten, is een plaatje.

 de-optimist.nl

Jamila Bayramova, Mohamed 
Aljaouni en Adnan Habash zijn 
actief bij Inspiratie Inc. met onder 
meer de Bostuintafel. De organisa-
tie ontwikkelt nieuwe vormen van 
sociaal ondernemerschap, waarin 
de diversiteit van mensen met ver-
schillende talen, culturen, leeftijden 
en geloven centraal staat. Jamila 
kookt gepassioneerd met groente 
uit de buurttuinen. Mohamed is een 
specialist in Syrisch gebak zonder 
suiker en Adnan is een zeer ervaren 
internationale kok die gespeciali-
seerd is in traditioneel koken.

 inspiratie-inc.nl

Ludo Thijssen is het creatief brein 
achter de Foundation for a better 

world. De stichting is bezig met 
onderzoek naar duurzame energie. 

 ffabw.org

Martin Topper, Jaap Kodde, Nicole 
Smits, Gert Koekoek, Harold 
Oldenbeuving, Hugo Jongejan en 
Bauke van der Veen kregen een 
speld als bestuur van vereniging 
Flevofood. Deze netwerkvereniging 
van voedselproducerende en ver-
werkende bedrijven wil meer lokaal 
leveren, voedselkilometers vermin-
deren, elkaars reststromen benutten 
en verspilling voorkomen. 

 flevofood.nl

Sylvia van der Linden en Erik Slim 
zijn al jaren enthousiast tuinder bij 
volkstuinvereniging Water-Land. Zij 
zetten zich in voor meer biodiversi-
teit op het complex, door minder te 
maaien en door veel nieuwe planten 
en bloemen te planten die goed 
zijn voor bijen, vlinders en andere 
insecten.

 vtv-waterland.nl

Bertien Hoek, Otto Treurniet en 
Diana de Reus-Stam zetten zich al 
jaren in voor het Beatrixpark. Iedere 
eerste zaterdag van de maand zijn 
deze vrijwilligers in de weer in het 
Almeerse groen.

 https://sites.google.com/site/
beatrixparkbeheergroep/home

Virginia Khoeblal, Petra Willemsen 
en Anita Schoolenaar zijn vrijwilligers 
van 5000stappen.nl. Deze wandelclub 
in Almere en Lelystad verzorgt enkele 
keren per week in verschillende 
wijken een mooie wandeling van 
ongeveer 5.000 stappen. Iedereen 
kan meedoen. Zo zorgen deze vrijwil-
ligers voor sociale interactie en een 
mooi moment om samen te bewegen.

 5000stappen.nl

Leontine Schrijver heeft bij het 
kinderdagverblijf de Lentemorgen 
in Muziekwijk een biologisch-dyna-
mische moestuin gerealiseerd op 
een stuk braakliggend terrein. Ze 
betrekt de kinderen van de BSO 
bij het planten en oogsten van de 
groenten. De oogst van de tuin wordt 

weer gebruikt bij het koken van een 
biologisch verantwoorde maaltijd 
voor de kinderen.

 bsodelentemorgen.nl

Lex Roeleveld is van Stichting Heg 
en Landschap en heeft gezorgd voor 
grote aanplant in Oosterwold. Samen 
met bewoners regelde hij de aanplant 
van 31.000 bomen en struiken.

 hegenlandschap.nl

Ed Martens, Bart Overbeek, Dave 
Vink en Jozef Bhageloe geven met 
Run4Free vrijwillig bootcamps en 
zoals de naam het al zegt: voor niets! 
De trainingen zijn op verschillende 
dagen in Almere Haven, Poort en 
Stad.

 run4free.nl

Jackie van den Anker zet zich 
enorm in voor de schooltuinen bij 
de Noorderplassen West. Eind sep-
tember hebben De Windwijzer en De 
Ontdekking vernieuwde schooltuinen 
gekregen waar leerlingen wekelijks 
voor zorgen. 

Thera Jellema en Willemijn 
Huizenga verzorgen namens Stad 
& Natuur het educatieve programma 
voor basisscholen in de Almeerse 
natuur. Jaarlijks doen hier zo’n 
20.000 kinderen aan mee. 

 stadennatuur.nl

Dit was de elfde Growing Green 
Spelduitreiking; de eerste keer 
vond plaats in 2014. Door deze 
speld laten we - in de aanloop naar 
de Floriade in 2022 - zien hoeveel 
groene en gezonde initiatieven er 
zijn in Almere. 

Er zijn nu meer dan 370 Spelddragers, 
die samen een netwerk vormen en 
dankzij Growing Green Cities extra 
zichtbaar zijn op evenementen en 
in de stad. Ze inspireren elkaar 

en andere Almeerders en nodigen 
iedereen uit mee te doen. Samen 
maken we een groene en gezonde 
stad! Doel is om bij de start van de 
Floriade Almere 2022 zeker 2.022 
spelddragers te hebben.

Deze introducties zijn naar aanlei-
ding van de nominaties geschreven. 
Zelf ook iemand nomineren voor een 
groene speld? Dat kan! Stuur een 
mooie motivatie en adresgegevens 
naar growinggreen@almere.nl.  

De volgende spelduitreiking is begin 
2019.

Nieuwsgierig naar de portretten van 
andere spelddragers? Kijk dan op 
growinggreencities.nl of floriade.nl.  
Een selectie van deze portretten is 
ook te vinden in de B-passage van 
het stadhuis en op Facebook. Vorig 
jaar is ook een boek uitgebracht met 
50 verhalen van spelddragers over 
hun bijdrage. Het boek is aan te vra-
gen via growinggreen@almere.nl.


