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Recordaantal deelnemers

Dit jaar doen er meer deelnemers dan ooit mee aan de
jaarlijkse LenteKriebels-schoonmaakacties.
In totaal hebben 6.055 mensen zich aangemeld,
verdeeld over 168 teams. Van 30 maart t/m 20 april
worden in de hele gemeente Groningen opruimacties
uitgevoerd.
Tijdens deze weken zullen de vijf MilieuStewards
allerlei acties bezoeken. Vaak nemen zij een surpriseact als De Houthakkers of Niko met z’n Kliko mee.
Bij veel activiteiten met scholen willen zij ook aanwezig
zijn. Op de Facebookpagina Groningen Schoon
Dankzij Mij kun je volgen wat er allemaal in Groningen
gebeurt. Veel succes met jullie acties! We ontvangen
graag foto’s van jullie teams en acties voor op onze
Facebookpagina. Stuur naar gert.bron@groningen.nl

Voortgang LenteKriebels

Alle teams ontvangen een bevestiging van deelname.
In deze brief staat ook de toegekende subsidie. We
streven ernaar dat alle bedragen voor de eerste
actiedatum van het team zijn overgemaakt.
In de dagen
voorafgaand aan
de actie worden de
contactpersonen door
een medewerker
van de wijkpost
benaderd. Zij maken
afspraken over de
bezorging van grijpers
en afvalzakken.
Ze spreken ook af
wanneer materialen
en eventueel afval
worden opgehaald.

Kick-off
LenteKriebels

Het is voor het eerst
dat LenteKriebels met
een grote drijfvuilactie
van start gaat.

Groningen Schoon Dankzij Mij werkt daarbij samen
met watersporthuis Teuntje de Slak, Havenkantoor
Reitdiephaven, Doe eens Wad, kunstenaar Maria Koijck
en gemeenteboot Rhodina.
Doe mee en kom langs, met of zonder boot. Vanaf
allerlei boten, sup-boards en kano's wordt afval uit het
water gehaald. Op de kades verwijderen we zwerfafval
om te voorkomen, dat het in het water terecht komt.
Wethouder Glimina Chakor start de schoonmaakactie
op 30 maart om 11.00 uur aan de Reitemakersrijge.
Aan het hele programma van 11.00 tot 14.00 uur
werken verder Shantykoor Oosterstörm, Het Blauwe
Uur, Niko met z’n Kliko en Theatergroep De Dames
Slier mee.

Tien jaar

Groningen Schoon Dankzij Mij organiseert al tien jaar
lang allerlei activiteiten om de stad schoon te houden.
MilieuSteward Wally Schepers is er vanaf het begin
bij. Als MilieuSteward is hij het hele jaar bezig met
het bewust maken van mensen als het gaat om afval.
Vooral basisschoolkinderen zijn belangrijk: “Jong
geleerd is echt oud gedaan. Het is ontzettend leuk om
te zien, dat ze na een les meteen aan de slag gaan.”
LenteKriebels is volgens Wally ook belangrijk voor
bewustwording: “April is de maand waarin iedereen
goed wakker wordt om de eigen leefomgeving schoon
te maken. Zien schoonmaken doet schoonmaken én
nadenken. In al die jaren wordt het steeds uitgebreider.
Mensen maken niet alleen hun eigen straatje schoon,
maar ook bijvoorbeeld sloten of perken.” Wally hoopt
dat men zich realiseert hoe het milieu er aan toe is, niet
alleen tijdens LenteKriebels, maar het hele jaar door.

Groningen Schoon Dankzij Mij steunt de
4 Green Foundation

Met het zeilschip de New Nexus zijn Niels Tammeling
en Tjerk Zweers in september 2017 uit de
Reitdiephaven in Groningen vertrokken. Tijdens
hun 100% duurzame reis rond de wereld proberen
zij overal mensen bewust te maken van het belang
van recyclen van plastic afval. Dat doen zij met twee
speciale apparaten aan boord. Daarmee maken ze van
aangespoeld plastic afval allerlei bloempotten. Samen
met lokale jeugd ruimen ze stranden op en maken ze
mensen bewuster van het afvalprobleem.
In Groningen haken daar basisschoolgroepen bij aan.
Zij krijgen van de MilieuStewards milieueducatie en
proberen met basisscholen op de route van de New
Nexus samen te werken. In november 2018 ontstond
daardoor met GBS de Triangel in Groningen en de
Kolegio Bon Wardador op Bonaire een prachtig project
rondom Sushi de Flamingo. Kijk voor meer informatie
op 4greenfoundation.com.

Stille Krachten

Gert Bron organiseert en regisseert Groningen
Schoon Dankzij Mij. Ook hij ziet steeds meer betrokken
bewoners: “Het aantal Stille Krachten, bewoners die
actief meehelpen, is plotseling explosief gegroeid.
Overal in de gemeente zie je mensen met een
afvalgrijper en afvalring om de rotzooi van anderen
op te ruimen. Groningen Schoon Dankzij Mij lijkt
ineens een schone beweging te worden.” Wil je ook
meehelpen of meer informatie, neem contact op via
gert.bron@groningen.nl

Informatie

Website:
gemeente.groningen.nl/lentekriebels
Facebook: Groningen Schoon Dankzij Mij
Twitter:
@stadsbeheer050

