OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST

Willemien Free (links) en Madelon Noordover: 'Samen consuminderen'.

Het Groot Wassenaars Afvaldieet
Onder ludieke slogans als het ‘Groot Wassenaars Afvaldieet’ en ‘Krijg de
kleertjes’ zet een groep enthousiaste Wassenaarders zich - vrijwillig - in
voor een groener Wassenaar en een groenere aarde. Zij heten de Groene
Meent, naar ‘de meent’ uit vroeger tijden, waar inwoners samen voor de
gemeenschap zorgden. We spreken Willemien Free en Madelon Noordover.
‘Wij vinden het belangrijk om op een
toegankelijke manier aandacht te vragen
voor de global goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling.
Wij vertalen die naar concrete en ludieke
acties’, vertelt Madelon. ‘De ene actie
kan u aanspreken, de andere misschien
minder, maar het werkt als een sneeuwbal. Hoe meer ik lees over duurzaam
leven, hoe meer inspiratie ik krijg. Dat
werkt voor meer mensen, merk ik. Ons
handelen heeft grote impact op de aarde,
dus wij vinden dat er werk aan de winkel
is. En omdat elke verbetering begint bij
jezelf, willen wij via onze acties ook
anderen enthousiasmeren om mee te
doen. Want alleen lukt het niet.’

verandering veroorzaken. Wij hopen dat
u - net als wij - wilt gaan consuminderen.
Dit zorgt ervoor dat wij en de volgende

Slanke kliko
Zo startte de Groene Meent het Groot
Wassenaars Afvaldieet. ‘Op dit moment
gooien we in Wassenaar per persoon in
een jaar 209 kilogram restafval weg’, legt
Willemien uit. ‘Veel van onze afgedankte
spullen worden verbrand en daarmee
stoten we broeikasgassen uit die klimaat-

generaties een toekomst op deze planeet
hebben. Daarom onze vraag aan u om
samen met ons op afvaldieet te gaan.
Dat kan via groenemeent.nl/wassenaarsafvaldieet. Op de site staat een link
waarmee u ‘gratis’ uw grote grijze kliko
van 240 liter kunt laten vervangen door
een slanker exemplaar van 140 liter.’

Doe mee!
Willemien: ‘Dat geeft een goed gevoel,
elke keer als u die slanke kliko ziet. Het
helpt u nadenken over de (afval)stappen
voordat u iets weggooit: ‘refuse, reduce,
reuse en dan recycle’. Want wij merken
dat mensen vaak pas nadenken over afval
als zij iets weggooien, maar eigenlijk
begint het al bij de aanschaf. Denk na of
u iets echt nodig heeft, en al is iets gratis,
‘nee’ zeggen mag ook een keer (refuse).
Daarna komt minderen – en in de juiste
bak gooien - en hergebruiken (reduce en
reuse) en dan pas recyclen. Alle stappen
samen helpen ons Wassenaar en de aarde
groen te houden en de afvalstoffenheffing
niet verder te laten stijgen. Wassenaar is
een mooi dorp. Doe daarom mee met het
Groot Wassenaars Afvaldieet.’

Blijf op de
hoogte via:
l de artikelen in deze krant;
l www.afvalscheidingswijzer.nl;
l www.eigenwijsafval.nl.
Meer info op:
www.wassenaar.nl/afvalscheiden

