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Voor je ligt de nieuwsbrief van Stichting Holanda Green Solutions! Met deze nieuwsbrief 

geven wij je graag een kijkje in de mooie ontwikkelingen van de stichting de afgelopen 

maanden, en dagen wij je uit om samen met ons de wereld schoon te maken én houden!   

Holanda Green Solutions streeft vier doelen na die een positieve uitwerking hebben op een 

duurzame en schone wereld. Dit zijn: (1) de natuur schoonmaken, (2) banen en (3) 

bewustwording creëren, en (4) een bruikbaar product van afval fabriceren. Door middel van 

de ‘PLUSSEN’ kijken we in deze nieuwsbrief graag naar de positieve beweging –of deze nu 

groot of klein is– die wij in gang zetten. Dat maakt ons blij en zorgt ervoor dat we ‘full focus’ 

vooruit blijven gaan! 

PLUS 1 

Bij ons bezoek aan de Dominicaanse Republiek in het najaar van 2017, bleek dat veel natuur 

schoon was. De overheid doet haar best om veel zwerfafval op te ruimen.  Langs de kant van 

de weg was bijna geen afval meer te bekennen. Goed nieuws dus! Super om te zien dat het 

probleem daar serieus wordt opgepakt. Bij wandeltochten hingen er zelfs speciale zakken 

voor het zwerfafval: top!. 

 

PLUS 2 

Tijdens ons bezoek in de Dominicaanse Republiek hebben we een aannemer gevonden die 

onze duurzame dakpannen wil gebruiken bij nieuwbouwprojecten in het land. Ze waren heel 

enthousiast over het concept. Ook hebben we met een natuurorganisatie gepraat. Zij zijn 

bezig met een recycleproject en willen graag met ons samenwerken! 



 

PLUS 3 

De mal voor de dakpan is klaar! De productie kan beginnen. Maandag 16 juli a.s. wordt bij 

recyclingbedrijf Van Werven in Oldebroek dan ook de eerste dakpan geproduceerd. Hierbij 

gaan we het door onszelf bewaarde plastic afval gebruiken om een prachtige pan te maken! 

Op de foto links is de mal te zien en rechts de dakpan die we uit de Dominicaanse Republiek 

mee hebben genomen. Deze vorm gaan we voor onze dakpan gebruiken. 

 

PLUS 4 

De try-out van onze (mobiele) fabriek gaat waarschijnlijk plaatsvinden in Namibië. Daar is 

door onze partner Van Werven al eerder onderzoek gedaan naar afvalstromen en  

-oplossingen. Ook zijn daar connecties die graag aan het project mee willen werken. Na 

Namibië willen we uiteraard nog steeds een (mobiele) fabriek neerzetten in de 

Dominicaanse Republiek, Haiti en andere landen. 

PLUS 5 

Wil jij meehelpen de wereld schoon te maken? Sponsor ons dan via de pubquiz en zet 

vrijdag 14 september in je agenda!  

Op die avond organiseren wij een benefiet-pubquiz jaren 80-90 style in de Backstage in 

Leeuwarden (voorheen Neushoorn café). Door deel te nemen lever je een fantastische 

bijdrage voor de aanschaf van de mobiele fabriek. Doneer 15 euro p.p. via onze site 

www.holandagreensolutions.com en doe mee! De avond is inclusief hapjes. Drankjes zijn 

voor eigen rekening. Maximaal 6 personen per groep. Aanvang 19.30 uur. De quiz start om 

20.00 uur en daarna mogen uiteraard de voetjes van de vloer!  


