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Allereerst de pub quiz!
We hebben met de benefietavond op 7 september, bijna 400 euro ingezameld! En de groep
“haarlak” ging er met de hoofdprijs vandoor (Multi escape room voor 6 personen).
Iedereen super bedankt!

World clean up Day!
Op 8 september was het World clean up Day! Er wordt dan over de hele wereld afval
opgeruimd. Daarom zijn wij met 24 mensen, 4 sloepen en 15 supplanken de wateren in
Leeuwarden gaan schoonmaken. Wat lag er veel zooi! We hebben 4 vuilniszakken afval,
twee voetballen, en een hoop andere dingen uit het water gevist.

De sloepen waren gesponsord door Greenjoy in Leeuwarden en de supplanken van
stadsstrand Leeuwarden. Heel erg bedankt hiervoor!
Gulle gever!
De stichting heeft een bedrag van 1000,- gekregen van iemand die ons graag heel graag wil
helpen. Dit komt heel erg goed van pas voor de aankoop van de eerste container. Heel erg
bedankt Linda, namens Holanda Green Solutions!

Nieuwste dakpan
20 November hebben we weer 2 dakpannen gemaakt! Nu met een andere samenstelling
(veel plastics en klein beetje zand). We willen de beste 3 laten testen op breekbaarheid, uv
bestendigheid e.d. Hier hebben we de Tu voor nodig.

Volgend jaar 2019
Volgend jaar willen we vorm gaan geven aan de mobiele fabriek. De container kan gekocht
worden. We moeten alleen nog de juiste machines zien te vinden die de dakpan gaan
maken. Hier horen de juiste sponsors bij en de juiste know-how. Gelukkig zijn er steeds
meer (recycle) bedrijven die ons project willen ondersteunen. Zoals Van werven, TRH,
Overdie, Pipelife en Wienerberger.
Het doel
Dit blijft een mobiele fabriek, die er voor gaat zorgen dat het zwerfplastic wordt opgeruimd.
Er komt een win-win-win situatie omdat de natuur schoner wordt, de lokale bevolking eten
of geld krijgt voor het inleveren van het plasticafval en er een bruikbaar product ontstaat.
De landen
We willen naar Namibië, De Dominicaanse Republiek, Haïti en er is nu ook interesse om
naar Tanzania te gaan.

Sponsors
Weet jij een bedrijf wat misschien wil sponsoren? Of wil je zelf een bijdrage leveren? Laat
het ons weten! Je kunt nu ook per maand een bijdrage storten, zie onze site!
www.holandagreensolutions.com.

