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De laatste tijd zijn we bezig geweest om de juiste locatie voor ons project “One Roof” (de plastic 
dakpannen fabriek) te vinden. In welk land is het plastic probleem het grootst? Waar kan educatie een 
belangrijke rol spelen? Waar is er veel werkloosheid, waar is er een markt voor de dakpannen te vinden 

en waar kunnen we een verschil maken? Deze vragen 
speelden een belangrijke rol. Na wat korte 
onderzoeken zijn we uitgekomen op Indonesië! Het 
plastic probleem wordt daar steeds groter, er wordt 
nauwelijks gesorteerd en er verdwijnen vanuit 
Indonesië elk jaar tonnen plastic in de zee. , zijn we ons 
op Indonesië gaan focussen. We gaan eerst een 
uitgebreid haalbaarheidsonderzoek op Bali doen. 
 
We zoeken nu lokale partners die interesse hebben in 
het opzetten van een dakpannen fabriek. Het plastic 
kan ingeleverd worden bij inzamelingspunten in ruil 
voor bijvoorbeeld Engelse les. We zijn dus druk bezig 

met het opbouwen van een netwerk. En we zijn op zoek naar investeerders voor dit toffe project! Tips 
of ideeën? We horen het graag! 
 
 
 

Samenwerking Stenden University Leeuwarden 
 
Sindskort heeft Holanda Green Solutions een samenwerking met Stenden University in Leeuwarden. 
Een groep masterstudenten heeft zich bezig gehouden met een vooronderzoek naar Indonesië. We 
zijn ontzettend blij met de resultaten! Ook bleek het een interessante opdracht voor de studenten te 
zijn.  
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Lees hier het verhaal van Melanie Koning:  
 
Ik volg samen met mijn medestudenten een master aan NHL Stenden in Leeuwarden. Wij hebben 
gekozen om het vak Entrepreneurship & Innovation te volgen en hierbij, de naam zegt het al, focussen 
we op het ondernemerschap en hoe wij hierin met innovatieve ideeën en oplossingen kunnen komen. 
Elke week kregen wij een vraag van een ondernemer, waarop wij vervolgens een antwoord moesten 
vinden met onderzoek, analyses en onze creativiteit. Zo kregen we ook een vraag van Anke 
Schothorst, namens Holanda Green Solutions. De opdracht was om 6 gedeeltes (eilanden) van 
Indonesië te onderzoeken met de focus op: Kunnen wij hier het ‘One Roof’ project gaan opstarten? 
Gekeken naar de locatie, de kosten, de dakpannenmarkt, het plastic probleem en eventuele partners? 
En kunnen jullie ons advies geven? 
 
Ik was meteen geïntrigeerd door het idee om van plastic afval dakpannen te maken en het was de 
eerste keer dat ik hoorde dat dit mogelijk was. De resultaten van ons onderzoek werden met open 
armen ontvangen, zelfs al waren ze soms een beetje vergezocht. Dat maakte de samenwerking voor 
mij leerzaam en vooral leuk, wij werden samen echt serieus genomen. Dat de keuze is gevallen op Bali, 
vind ik een goede keuze. Mede doordat daar ook een campus zit van Stenden en ik denk dat de 
studenten daar graag mee willen werken aan zo’n mooi en belangrijk project.  
 
Ik ben erg nieuwsgierig naar hoe dit project zich zal ontwikkelen in de toekomst en ik ben trots dat ik 
een kleine bijdrage hieraan kon leveren! 
 
 
 

Bali 
 

De keuze is op Bali gevallen om project ‘One Roof’ 
op te starten. Dit is om verschillende redenen. Het 
is een toeristische plek die veel mensen kennen, en 
mede door het toerisme een plek die erg vervuild is. 
Zoals je op de afbeelding kunt zien is het toerisme 
op Bali verantwoordelijk voor 1,7KG afval per toerist 
per dag! We gaan proberen een samenwerking aan 
te gaan met hotels en reisorganisaties. Bali heeft 
sinds 2019 een verbod op plastic tasjes (single-
use), dus ze staan dus zelf al positief tegenover de 
strijd tegen plastic. Het ligt centraal, tussen 
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Lombok en Java wat kansen geeft op de aanvoer van plastic en de verkoop van de dakpannen. Ons 
doel is om dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek te kunnen doen en daar lokale partners daar te 
vinden om mee samen te werken! Ook zetten we graag onze samenwerking met Stenden University 
graag voort. En.. laat er nou een campus van Stenden University op Bali zitten!  
 
 
 
 

 
 

Blue Tulip Awards 
 
Blij waren wij, toen we hoorden dat we genomineerd waren voor de Blue Tulip Awards van RTL-Z en 
Accenture! Er zijn verschillende categorieën die allen, met hun eigen innovatieve ideeën, strijden voor 
een betere wereld. Geweldig natuurlijk en laten we dit vooral blijven doen! Helaas mochten wij niet 
door naar de finale. Maar wie weet komt dat in de toekomst nog, wanneer de pilot staat. 
 
 
 
 

 
 
 

 

KOM IN ACTIE EN DONEER 
Met jouw donatie help je ons om onze huidige activiteiten voort te zetten en te blijven 
zoeken nieuwe oplossingen voor de wereldwijde vervuiling. Met jouw steun kunnen we 
onze planeet een beetje beter maken. Ga naar de website en maak een donatie over. 
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Donatie gekregen 
 
Er kwam nog meer goed nieuws binnen, een Groene Kerk uit Aalte wilde een inzamel actie houden, 
en zamelde daarmee een bedrag van 1100 Euro in voor onze stichting. Zo super! Namens Holanda 
Green Solutions heel erg bedankt. We hopen in Bali zeker het verschil te gaan maken en blijven werken 
en geloven in een betere. 
 
 
 
 

Bestuurslid gezocht! 
 
Holanda Green Solutions is op zoek naar een nieuw bestuurslid! Geïnteresseerd? Lees hieronder de 
vacaturetekst. Misschien is het niets voor jou, maar is er iemand in jouw netwerk die wel interesse 
heeft. Delen via LinkedIn of Facebook mag! (linkjes plaatsen) 
 
Vacature Secretaris Holanda Green Solutions (vrijwillig) 
Heb je een paar uurtjes per week over? Wil je die best graag nuttig besteden? Lees dan verder! 
Holanda Green Solutions is op zoek naar een bestuurslid. 
 
Wij zijn…  
Gepassioneerd en idealistisch! Een non-profitorganisatie die strijdt tegen het wereldwijde 
plasticprobleem. We zijn bezig met het opstarten van Project ‘One Roof’. Kort gezegd gaan we 
ondersteunen bij het opzetten van een fabriek in Indonesië waar van een aantal soorten plastic 
dakpannen gemaakt worden. En weten zeker dat we met dit project lokaal impact kunnen maken.  
 
Ben jij…. 
Enthousiast om je voor een schonere wereld in te zetten? Goed in communicatie en schrijf je 
foutloos? Stipt en georganiseerd? Dan nodigen we je uit om ons bestuur te versterken! Er is één keer 
per maand een bestuursvergadering (nu nog online). Daarnaast vragen we gemiddeld een paar uurtjes 
per week van je tijd voor onder andere: 
 
• Externe communicatie (e-mail en social media) 
• Schrijven van verslagen 
• Inplannen van afspraken en maken van notulen 
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We hebben graag iemand die meedenkt en initiatief toont om de organisatie verder te helpen. 
Reageren kan via info@holandagreensolutions.com. We ontvangen graag een korte motivatie en je 
cv. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Anke Schothorst via 06-11402524 of kijk op 
www.holandagreensolutions.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedankt! 
 

Bedankt Dirk Dijk van Stenden University voor de mooie samenwerking en hulp 
die wij elke keer van jou ontvangen! 

 
Bedankt Marjolein de Bont-Kersten voor de informatie over Indonesië en jouw 

contacten daar! 
 

Bedankt Viktor Horst voor onderhoud van de website! 
 

Bedankt Remko Noordhuis en Poort3 voor het hosten van de website! 
www.poort3.nl 
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