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One Roof
Stichting Holanda Green Solutions kan én wil meerdere projecten gaan uitvoeren die goed
zijn voor het milieu. Het project om van afval plastic dakpannen te maken in de mobiele
fabriek is hier één van. We hebben dit project ‘One Roof’ genoemd. We hebben maar één
moeder aarde en we willen toch allemaal een dak boven ons hoofd! Met dit project gaan we
iets aan het plastic probleem doen én daken maken.

Samenwerking Skepping!
We gaan met het project 'One Roof' een samenwerking aan met het project (en stichting)
'Skepping'!

Skepping:
De Skepping heeft als doel om op een creatieve manier te helpen bij het oplossen van het
probleem van plastic afval in Johannesburg, door dit afval te verzamelen en lokaal tot nuttige
producten te recyclen. Zo creëren ze duurzame werkgelegenheid voor bewoners van de
townships. En kunnen ze met de producten scholen in de townships ondersteunen om hun
schoolmeubilair en andere faciliteiten voor de leerlingen te vernieuwen en aan te vullen.
We vinden hier veel raakvlakken op het gebied van mensen helpen en vervuiling tegen gaan.
Waarbij stiching Skepping PET (van de flessen) willen gebruiken en wij dat juist in de
dakpannen niet kunnen gebruiken. Zo gaan we elkaar aanvullen en helpen. We kijken er erg
naar uit. De Skepping & One Roof together!

Johannesburg - Bezoek Zuid Afrika
Half november vlieg ik (Anke) naar Zuid Afrika. Ik kan niet wachten om de draaiende
machines te gaan bekijken in Kaapstad. Naar aanleiding van dit bezoek zullen we besluiten of
dit de machines worden die we gaan gebruiken voor One Roof. Ook zal ik in Johannesburg
naar de wijk gaan waar de ruimte is die Skepping wil gaan gebruiken voor hun fabriek in de
stad. Daarnaast hoop ik contacten te leggen met de mensen die daar lokaal al bezig met het
verzamelen van plastic afval.
Na het bezoek aan Zuid Afrika gaan we in samenwerking met het recyclebedrijf ‘Van
Werven’ kijken hoe we de machines kunnen inpassen in een mobiele fabriek. Van Werven
heeft aangeboden de modeltekeningen voor de fabriek te maken en daarna een maquette
om te laten zien hoe het er uit zal gaan zien! Zoiets misschien?

Vacature Bestuur
Alexander Staverman heeft het bestuur helaas moeten verlaten. Alexander, heel veel succes
en erg bedankt voor jouw hulp!
We zijn nu dus op zoek naar iemand die Alexander kan vervangen en zitting wil nemen in het
besturen van de stichting. De invulling van de functie kan in overleg bepaald worden.
Ervaring in een bestuur zou heel fijn zijn, ook op internationaal gebied! We willen in
verschillende landen gaan opereren.
Het is een vrijwillige functie waarbij de eventuele reiskosten en onkosten vergoed worden.
Kennis van afval en recycling is niet echt nodig. Wel de motivatie om iets positiefs bij te
dragen aan het milieu! Het zal je een middag in de maand qua tijd gaan kosten, en eventueel
meer, indien mogelijk.
Wil je meer weten? Stuur ons een mail en dan gaan we snel met je in gesprek!
info@holandagreensolutions.com

Clean Up – World Cleanup Day
Net als vorig jaar hebben we 21 September weer meegedaan met de World Cleanup Day!

Dit keer was het in de Soesterduinen bij Soest. We hebben met 15 personen in 2 uur 20 kilo
afval bij elkaar gesprokkeld.

Benefiet avond- december 2019
Om de stichting te laten bestaan en onze dromen en doelen te laten uitkomen zijn financiële
middelen nodig. In december staat er samen met Skepping een te gekke benefietavond op
de planning. Dus houd onze facebook pagina en site in de gaten.

Ontwerp PET product
We willen samen met Skepping een product op de markt brengen, gemaakt van PET afval.
De HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) wil hierbij gaan helpen. Hopelijk zal dit
product bewustzijn creëren en ons financieel ondersteunen, zodat we daarmee andere
mensen en landen kunnen helpen met hun plastic probleem.
Zodra we weten welk product het wordt, zijn jullie de eerste die dit horen!

