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Growing Green #10 Spelduitreiking juni 2018
Almere heeft er 32 nieuwe Growing
Green Spelddragers bij. Deze trotse
Almeerders kregen hun speldje tijdens het zomerse Floriade Festival.
Wij stellen de nieuwe Spelddragers
graag aan u voor.
Bauke van der Veen startte in 2016
met zijn bedrijf Vleesch & Co. Dit
bedrijf verkoopt vlees van koeien
en schapen die in een groot aantal natuurgebieden lopen in heel
Nederland. Deze dieren doen door
begrazing aan het natuurlijk beheer
van deze gebieden. Daarnaast
zoekt Van der Veen via Vereniging
FlevoFood veel samenwerkingen op.
vleeschenco.nl
Ingmar van Duijn houdt zich bij FitID bezig met alles wat met bewegen
en gezondheid te maken heeft.
Hiermee levert hij een duurzame
bijdrage aan de gezondheid van de
bewoners van Nobelhorst en de rest
van Almere. Zijn Hit-trainingen in de
sportstudio en de bootcamps in de
groene omgeving van Almere Hout
zijn hard op weg een fenomeen te
worden.
fit-id.nl

Foto Jan Dekker
Rick van Rooijen, Margot van
Rooijen, Liesbeth Boormans, Eibert
Draisma, John Duim, Menno van
Slageren en Ankie van Strien zetten
zich al jaren in voor het Beatrixpark.
Iedere eerste zaterdag van de
maand zijn deze vrijwilligers in de
weer in het Almeerse groen.
Mariël van den Donk timmert met
haar conceptstore en webwinkel in
duurzame mode Ditha Bonita aan
de groene weg. Alle mode is ecologisch gemaakt en/of onder fairtrade omstandigheden. Ook heeft zij
duurzame artikelen om te helpen
de ‘plastic soep’ terug te dringen.
dithabonita.nl
Hans Ham deelt als energieambassadeur zijn ervaring op het gebied
van zonnepanelen of andere vormen
van duurzame energieopwekking
met andere Almeerders. Ook brengt
hij advies uit over bijvoorbeeld
warmteverlies door tocht.
almeerminder.nl
Rob Timmerman is namens
Flevolandschap in Almere actief
en heeft aan een half (soms zelfs
geen) woord genoeg. Een bakje
zand voor het onderhoud van de
oeverzwaluwrand in Pampushout
is geen probleem en het maaien
voor de oeverzwaluwwand wordt nu
standaard ieder jaar meegenomen
in het werk. Een echte aanpakker
dus!
flevolandschap.nl

Linda Lem en Rien Vlietman vormen samen de directie van SpeelMere, een kinderdagverblijf in het
Meridiaanpark met een zeer groen
en duurzaam beleid. Speel-Mere
gebruikt elektrische bussen, heeft
een eigen groentetuin en maakt
samen met kinderen ieder jaar lekkere taarten van fruit uit eigen tuin.
speelmere.nl
Daphne Buiten-Noordermeer is
al vele jaren actief moestuinder op
Zenit. Sinds begin 2017 neemt ze
ook allerlei taken op zich bij de organisatie van evenementen en heeft
hoogstpersoonlijk een insectenhotel
gebouwd en een insecten/bijenkistjessysteem gemaakt. Zij volgt sinds
een half jaar een cursus imkeren en
heeft er voor gezorgd dat Zenit sinds
2018 haar ‘eigen bijenvolk’ heeft.
vindplaatszenit.nl
Wilson Vera, Marinela Auping, Marije
de Ruyter, Hans Marijt, Lennart van
den Berg, Carolien Steenkamp,
Ronald Karten, Jeanette Janssen,
Engelien Konijn, Nathaly Macaya en
Janneke van Coesant-Koopmans zijn
vrijwilligers van 5000stappen.nl. Deze
wandelclub in Almere en Lelystad
verzorgt enkele keren per week een
mooie wandeling van ongeveer 5.000
stappen. Iedereen kan meedoen en zo
zorgen deze vrijwilligers voor sociale
interactie en een mooi moment om
samen te bewegen.
5000stappen.nl
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Majeed Saeeyan heeft al geruime tijd
zijn atelier in Almere in De Blauwe
Reiger. Majeed schildert, maakt tassen van gerecycled leer en airbags,
knapt meubels op tot ware kunstwerken en nog veel meer. Hij geeft les bij
Art Loca en helpt mensen aan een
plek om aan hun droom te werken.
Erik Anneveld is betrokken bij de
Beebox, een maaltijdbox met uitsluitend biologische producten, rechtstreeks van de boer en makkelijk
thuisbezorgd. Erik is een gepassioneerde vertegenwoordiger van
biologisch en bewust eten. Hij geeft
workshops over gezond eten op
scholen, zowel op basisscholen als
in het voortgezet onderwijs.
willemendrees.nl
Liesbeth Bronkhorst is als directeur
van Stad & Natuur bezig met de
verbinding tussen stad, natuur en
de Almeerse bevolking. Zij brengt
de natuur dichter bij de mensen
en de mensen dichter bij de natuur
via educatie en recreatie. Met haar
gedreven persoonlijkheid is ze op
haar plek bij Stad & Natuur.
stadennatuur.nl
Loni Verkerk zorgt er, als bewoner
uit Vogelhorst 1, vanuit haar hobby
(schapendrijven met haar hond) voor
dat er een schaapskudde in Almere
Hout graast om het groen in toom te
houden. Nam samen met haar hond
de Growing Green Speld in ontvangst.

Ivonne de Nood heeft zich de afgelopen jaren als programmadirecteur ingezet voor een succesvolle
gebiedsontwikkeling in Oosterwold,
een ‘living lab’ waar veel wordt
geleerd. Succes hier is succes voor
Almere, voor Nederland en wellicht
daarbuiten.
maakoosterwold.nl

Marlies Wapstra is in 1995 aan
de slag gegaan bij de toenmalige
gemeentelijke afdeling Natuur- en
milieueducatie op het Eksternest.
In de loop der jaren heeft ze een
mooi lesaanbod ontwikkeld voor
het primair onderwijs. Nu ze met
pensioen is, gaat ze aan de slag als
vrijwillige imker voor de bijenstal op
de Kemphaan en is ze professor bij
Mad Science.

Samen maken we een
groene en gezonde stad!
Dit was de tiende keer Growing Green Spelduitreiking, de eerste
uitreiking was in 2014. Door deze speld laten we - in aanloop naar
de Floriade in 2022 - zien hoeveel groene en gezonde initiatieven
er zijn in Almere. Ondertussen zijn er meer dan 350 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.
Doel is om bij de start van de Floriade Almere 2022 zeker 2.022 spelddragers te hebben.
Zelf iemand nomineren voor een groene speld? Dat kan. Stuur een
mooie motivatie en adresgegevens naar growinggreen@almere.nl.
De volgende spelduitreiking is dit najaar.
Nieuwsgierig naar de portretten van andere spelddragers? Kijk dan op
growinggreencities.nl of floriade.nl. Een selectie van deze portretten
is te vinden in de B-passage van het stadhuis en op Facebook.
Vorig jaar is een boek uitgebracht met 50 verhalen van spelddragers
over hun bijdrage; aan te vragen via growinggreen@almere.nl.
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