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PORTRETTEN & THEMA’S

Met Groen & Gezond Almere werken we aan zes thema’s: afval & circulair, water & groen, 

energie, vervoer, voedsel en gezond. We zaaien de komende jaren flink veel plannen in 
zodat we, later, een nog groenere toekomst kunnen oogsten. Ook in dit boek zie je deze 

thema’s terugkomen. 

De icoontjes bij de verschillende thema’s zie je op de pagina hiernaast. Met een korte 

beschrijving waar ze voor staan. De thema’s komen ook terug in de portretten. Bij ieder 
portret zie je welke thema’s van toepassing zijn. Omdat we toewerken naar Floriade Expo 

2022, hebben we het thema Floriade extra toegevoegd. 

De portretten gaan over verschillende thema’s.  
Welk icoontje hoort bij welk thema?

AFVAL & CIRCULAIR 

Afval scheiden; het levert veel op, door het besparen van nieuwe grondstoffen, 
energie en geld. Gelukkig zijn we in Almere goed bezig en dat is hard nodig.

WATER & GROEN 

Waar een wil is, is water en groen. Almere heeft zich in een halve eeuw  

ontwikkeld tot groene en waterrijke stad.

ENERGIE
Energie besparen en duurzaam opwekken hoeft niet ingewikkeld te zijn en 

levert voordelen op voor de planeet en jouw portemonnee.

VERVOER
Op pad naar het werk, school of voor een tochtje? In Almere verplaatsen we 

ons makkelijk, snel maar het liefst zo duurzaam en gezond mogelijk.

GEZOND
De komende jaren richten we Almere zoveel mogelijk in om iedereen die woont 
of werkt in de stad te motiveren meer te bewegen en gezonder te leven.

VOEDSEL
Woon je in Almere dan woont de boer om de hoek. De stad is zo bedacht, dat 

we altijd voldoende voedsel in onze achtertuin hebben staan. Te gek toch?

FLORIADE
Almere is in 2022 gaststad van Floriade. Het thema is Growing Green Cities en 
ook na Floriade blijft Almere werken aan de groene stad van de toekomst. 
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BELUISTER ALLE PORTRETTEN

Veel lezers vinden het heerlijk om ook naar verhalen te kunnen luisteren. Daarom hebben  

we alle 50 portretten in dit boek laten voorlezen en bieden we ze aan als luisterverhaal.

Hoe het werkt? Het is heel simpel: scan de QR code onderaan op deze pagina of scan de 
QR code die op de boekenlegger staat. Automatisch kom je in een bestand waarin je de 

keuze hebt uit alle portretten om te beluisteren. Het is click & go: click het portret van je  

keuze aan en ga heerlijk genieten van het mooi voorgelezen portret. 
 

LUISTERVERHALEN EEN TREND
Tegenwoordig zijn luisterverhalen een trend die steeds meer doorzet. Lekker luisteren naar 

een verhaal terwijl je een heerlijke wandeling maakt door één van de groengebieden van 

Almere. Genieten van de natuur en van het mooie portret van een Almeerder. Voor veel 
mensen een ideale combinatie!

PORTRETTEN VOOR IEDEREEN
Ook voor degenen voor wie lezen moeilijk is biedt het beluisteren van de portretten een 

uitkomst. Zo zijn de portretten voor iedereen beschikbaar. Deze toegankelijkheid vinden  
wij belangrijk. 

Wij wensen iedereen heel veel lees en luisterplezier!

Lekker luisteren naar een verhaal terwijl je een 
heerlijke wandeling maakt door één van de  
groengebieden van Almere. 

LIEVER NAAR DE  
PORTRETTEN LUISTEREN?  
SCAN DE QR CODE
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VOORWOORD

Ruim duizend spelddragers telt Almere inmiddels. Ruim duizend Almeerders, jong 
en oud, die allemaal op hun eigen manier meebouwen aan onze groene en ge
zonde stad. Alle reden dus om hen in het zonnetje te zetten. Dat doen we met de uit
reiking van de Groene Speld en de Groene medaille voor de jonge initiatiefnemers,  
en door een aantal van hun inspirerende verhalen te delen in dit prachtige boek.  

Iedereen mag iemand voordragen voor de Growing Green Speld. Daarbij valt niet alleen 
op dat de voordrachten altijd meer dan terecht zijn, maar wat ook in het oog springt is de 

enorme diversiteit aan initiatieven. Een chef-kok die menu’s samenstelt die beter zijn voor de 

aarde én gezonder voor de mens. Een educatief medewerker die een lesprogramma ont- 
wikkelt over poep. Een ondernemer die werkt aan een volledig circulaire wassalon. Een buurt-

bewoner die een RepairCafé heeft opgezet waar je kunt leren hoe je zélf je kapotte appa-
raat kunt repareren. Zomaar wat voorbeelden van verhalen die je in dit boek kunt vinden. 

De spelduitreikingen vind ik altijd een feestje. Helaas gooide corona de afgelopen tijd een 
aantal keer roet in het eten. Live de spelden uitreiken, blijft natuurlijk het allerleukste. Voor de 

initiatiefnemers zelf, die soms oprecht verbaasd en vaak blij verrast zijn, maar zeker ook voor 
mijzelf en het publiek. Deze mensen ontmoeten en luisteren naar hun verhalen, dat werkt 

echt inspirerend.  Gelukkig heb ik de afgelopen periode met enige regelmaat spelddragers 

mogen ontmoeten. Voor een wandeling rond het Weerwater of in een van de voedselbossen 

bijvoorbeeld. Of met de speciale Groen en Gezond fiets bij een spelddrager op bezoek. 

‘Dat er in Almere zoveel mensen zijn die vanuit hun 
eigen gedrevenheid dingen oppakken, dat blijf ik  
bijzonder vinden’
 

We zijn in 2014 gestart met de Groene Speld om - op weg naar Floriade -  te laten zien  

hoe we samen de groene en gezonde stad Almere verder ontwikkelen. Vanaf 14 april 2022, 

wanneer Floriade Expo 2022 haar deuren opent, kunnen we dit aan de hele wereld laten 
zien. Ik kijk ernaar uit!
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GROWING GREEN SPELDDRAGERS, BOEK 3

Dit zijn alle Growing Green Spelddragers uit dit boek met een openbare te bezoeken fysieke locatie in Almere. Het nummer is de bladzijde waarop het bijbehorende verhaal te vinden is.  

Kijk voor de actuele openingstijden op de website van het betreffende initiatief.

16 STADSBOSSEN ALMEERDERHOUT 
 Kemphaanpad 4, 1358 AC Almere

20 AERES HOGESCHOOL 
 Arboretum West 98, 1325 WB Almere

22 KWEKERIJ UPZWAM  
 Pontonweg 10, 1332 CA Almere

24 FLORIADE EXPO 2022  
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere

30 ATELIER VLIERVELDEN / NATURE ACCESS
 Stal Goethelaan 63, 1349 EP Almere - Oosterwold

32 101 STUDIO PHOTOGRAPHY
 Hendrik Werkmanstraat 101, 1328 DL Almere

34 WINTERPLAYGROUND ALMERE 
 Schipperplein 2, 1315 SB Almere

36 TINY FOREST KOGGEPARK
 Koggepark, 1314 AZ Almere

38 VOEDSELBOS SIERADENBUURT  
 Sieradenweg, 1336 SJ Almere

40 AKTIEF BLOEMSIERKUNST  
 Danslaan 113a, 1326 NR Almere 
 
42 ATELIER LIAN DE GIER   
 Jamaicastraat 14, 1339 KN Almere

46 TSRAV KANTOOR   
 Antennestraat 64-66, 1322 AS Almere

50 PAUL’S IJS    
 Rio de Janeiroplein 2, 1334 HE Almere

52 AERES VMBO & MBO   
 Heliumweg 1, 1362 JA Almere

54 FLORIADE EXPO 2022   
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere

58 STAD & NATUUR ALMERE   
 Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere

60 UPCYCLECENTRUM ALMERE HAVEN  
 De steiger 113, 1351 AK Almere Haven

64 BROEDPLAATS DE BLAUWE REIGER 
 De Steiger 77, unit 8j, 1351AE Almere Haven

66 VLIEGERPARK    
 Kesslerpad, 1355 HK Almere

68 KLIMBOS FUN FOREST ALMERE   
 Kemphaanlaan 4, 1358 AG Almere
 
70 WOONZORGCENTRUM DE TOONLADDER 
 Kathleen Ferrierstraat 51, 1311 KH Almere

72 FLORIADE EXPO 2022   
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere

74 REPAIR CAFÉ REGENBOOGBUURT  
 Regenboogweg 45, 1339 ET Almere (1 x per maand)

78 BIOFOOD B.V.    
 Hugo de Vriesweg 20, 1331 AJ Almere

80 UPCYCLECENTRUM ALMERE HAVEN 
 De Steiger 113, 1351 AK Almere

82 FOOD FORUM    
 Arboretum West 100, 1325 WB Almere

84 STICHTING VOEDSELLOKET ALMERE 
 De Steiger 122, 1351 AL Almere

86 BUURTSCHUUR NOBELHORST ZUID 
 Owen Richardsonstraat 20, 1341 BT Almere

90 FLORIADE EXPO 2022  
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere

92 THE WASHLOUNGE   
 Europalaan 915, 1363 BM Almere
 
94 ZELFBEHEERGROEP LAGE VAART  
 Voedselbos en groenstrook langs het Johnsonpad.

96 FLORIADE EXPO 2022 
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere 
 
98 FLORIADE EXPO 2022 
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere
 
100 MIJNVITAAL 
 Locatie Bouwmeesterbuurt - Molenbuurt,  
 Bouwmeesterweg 16, 1333 LC Almere-Buiten  
 
100 MIJNVITAAL 
 Locatie Almere-Buiten Centrum,   
 Zuideinde 21, Almere-Buiten

 

102 VMCA VRIJWILLIGERS EN MANTELZORG  
 CENTRALE ALMERE 
 Wagenmakerbaan 43, 1315 BC Almere

104 AERES MBO ALMERE 
 Heliumweg 1, 1362 JA Almere

104 SUCCESSIE BOSSIE (GREEN ISLAND) 
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere

106 THE BLACK COCKATOO 
 Bottelaarpassage 89, 1315 ER Almere 

110 HEMA ALMERE-BUITEN 
 Globeplein 12, 1334 BV Almere

112 FLORIADE EXPO 2022  
 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere 

112 TINY CHURCH  
 Dettifosspad 4 1363 BZ Almere 
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OP WEG NAAR FLORIADE EXPO 2022

Op 14 april 2022 is het zover! Dan opent Floriade Expo 2022 haar  
deuren voor inwoners en ondernemers in Almere, voor de hele wereld.  

Het thema is Growing Green Cities ofwel De groene Stad van de toekomst. 
De Expo laat creatieve, groene en duurzame oplossingen zien die we  
nodig hebben om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen in onze  

steden. Wat is daarvoor nodig? Groen leven in de stad. Duurzaam ver-
bouwde voeding. Schone energie en schone lucht. Een gezonde leef-

omgeving. Steeds meer mensen houden zich hiermee bezig en passen  
een of meerdere van deze thema’s toe in hun dagelijkse leven. 

FLORIADE ALS AANJAGER VAN DE GROENE STAD VAN DE TOEKOMST

Floriade is meer dan een bijzonder internationaal evenement. De wereld-

tuinbouwtentoonstelling levert Almere na afloop de nieuwe, groene, auto- 
luwe stadswijk Hortus op mét een bijzondere bomen- en plantenbiblio-
theek, het arboretum.

De Expo geeft de stad ook een stevige economische impuls. Nieuwe  

bedrijven en kennisinstellingen vestigen zich in Almere. Het levert zowel 
een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse tuinbouwsector, de toe-
ristische sector als aan de regionale (kennis)economie. Zoals de Flevo 

Campus: de plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedsel-
vraagstukken door onderzoekers, docenten, studenten, ondernemers en 

voedselveranderaars in de praktijk worden gebracht. Een ander voor-
beeld is de Bruggencampus Flevoland-Floriade: de praktijkomgeving 
voor innovatieve en circulaire bruggen. En dankzij het Floriade Werk- 

bedrijf stromen vele Almeerders door naar vaste banen.

EEN GROENE STAD BOUW JE SAMEN
De stad Almere heeft de afgelopen jaren toegeleefd naar Floriade. 

Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties is 
hard gewerkt om Almere te presenteren als een groene en gezonde stad. 
Dat gebeurt door de pleinen in het centrum groener te maken, het station 

Almere Centrum en omgeving versneld te verduurzamen en de snelweg 
A6 op een energieneutrale manier te verbreden. En door talloze groene 

en gezonde initiatieven van inwoners, scholen en ondernemers in en uit de 
hele stad te stimuleren. Want Almere kent heel veel enthousiaste inwoners 
met een groen hart. Vele inspirerende initiatieven en activiteiten worden 

door Almeerders bedacht, ondernomen en uitgevoerd. Inmiddels zijn er 
o.a. ruim 750 Groene Spelddragers, 350 Junior Spelddragers, 63 Groene 

Buren, en zijn er vele Floriade Parade kickstarts uitgegeven. Ook na  
Floriade blijven we werken aan de groene stad van de toekomst. 

‘Ook na de Expo blijven we werken aan 
de groene stad van de toekomst’

MEER INFORMATIE

Floriade.com 

Almere.nl/floriade

LOCATIE

Floriade Expo 2022

Archerpad 8

1324 ZZ Almere 

THEMA

http://Floriade.com
http://Almere.nl/floriade
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CHARLOTTE ALMEKINDERS 
EDUCATIE STAATSBOSBEHEER
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‘ALS IK EEN BRANDNETEL VASTPAK, VINDEN 
ZE DAT TOCH WEL EEN BEETJE RAAR’

‘In Schotland waar ik een tijdje les heb gegeven op de universiteit, is 

Outdoor Education een verplicht onderdeel van het lesprogramma voor 

alle basis- en middelbare scholen. Dat is hier toch nog wel anders,’ vertelt 
Charlotte Almekinders. Ze is boswachter Publiek bij Staatsbosbeheer in het 

Almeerderhout. Charlotte kreeg de speld onder meer voor haar bijdrage 
aan FloriAlly, een groene educatieprogramma voor Almeerse kinderen 

tussen de 4 en 14 jaar. Het is haar missie om mensen uit de stad meer te 

betrekken bij de natuur. 

Staatsbosbeheer werkt samen met Stad & Natuur voor het in samenwerking 
met de Floriade ontwikkelde educatieprogramma FloriAlly. Stad & Natuur 

benadert de scholen en Staatsbosbeheer voert delen van het programma 

uit. ‘We gebruiken dan onze eigen lesprogramma’s. NatuurWijs is voor de 
wat oudere kinderen. Dan gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar kruiden en 

maken daar kruidenboter van, gaan hutten bouwen of maken sparrenthee. 
Het idee is dat ze zelf gaan pionieren.’ Natuursprong is voor de wat jongere 

kinderen en gericht op buiten spelen en bewegen in de natuur. Bewegen 

is een belangrijk onderdeel van FloriAlly.’ Ze merkt aan de reacties van 

kinderen dat ze de natuur niet altijd gewend zijn. ‘Als ik een brandnetel 
vastpak, vinden ze dat toch wel een beetje raar. Dan zeg ik: probeer maar 
gewoon. Als je met de haartjes meewrijft, heb je nergens last van.’   

SAMENWERKING
Naast FloriAlly zijn er nog allerlei andere projecten waarbij Charlotte 
betrokken is, zoals de Week van het insect, het ontwikkelplan voor Almeer-
derhout, de binnentuin van Stadslandgoed de Kemphaan, Eemvallei-Zuid, 

waar het grootste voedselbos van Europa wordt gerealiseerd en de her-

inrichting van het Kromslootpark. Kortom een bo(o)mvolle agenda! Ook 

werkt Staatsbosbeheer samen met Aeres Hogeschool. ‘Dat vind ik heel erg 
leuk om te doen. Zij hebben twee modules. Module HEEN is vooral gericht 

op natuureducatie. Dan ontwikkelen leerlingen bijvoorbeeld een activiteit 

voor bij het buitencentrum Almeerderhout of in de natuur. De andere  

module is de Beheermodule. Leerlingen schrijven zelf een advies- en 

be heerplan voor een bepaald gebied. Dat wordt dan door ons beoor-
deeld. In de samenwerking met Floriade liggen volgens Charlotte nog 

wel kansen. ‘Floriade grenst aan het Almeerderhout. Het zou heel mooi 
zijn als er een soort toegangspoort naar de Kemphaan komt vanuit het 

Floriade-terrein.’  

SPOKEN
Charlotte wil mensen vooral meer bewust maken van de omgeving waar 
ze in leven. Maar dat er nog wel een slag kan worden gemaakt, beaamt 

Charlotte. ‘Nu met corona heeft iedereen meer tijd en komen mensen meer 

in de natuur. Dat is natuurlijk positief. Maar als ze de natuur wat meer zou-
den respecteren zou dat ook mooi zijn. We zien toch nog veel loslopende 

honden waar het niet mag, afval, dumpingen of illegaal gestookte vuurtjes. 
Er bellen zelfs mensen die denken dat ze spoken in het bos hebben gezien, 

maar dat blijken dan gewoon imkers. Dan denk je weleens de kennis over 

de natuur is toch nog niet zo goed.’ 

‘Er bellen zelfs mensen die denken dat 
ze spoken in het bos hebben gezien, 
maar dat blijken dan gewoon imkers’

MEER INFORMATIE
www.staatsbosbeheer.nl/ 
natuurgebieden/ 
stadsbossen-almere

LOCATIE
Stadsbossen Almeerderhout
Kemphaanpad 4 
1358 AC Almere

THEMA’S

http://www.staatsbosbeheer.nl/ natuurgebieden/ stadsbossen-almere
http://www.staatsbosbeheer.nl/ natuurgebieden/ stadsbossen-almere
http://www.staatsbosbeheer.nl/ natuurgebieden/ stadsbossen-almere
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SANDRA ANIJS 
VRIJWILLIGER BIJ INSPIRATIE INC. 
EN AMBASSADEUR 1E EETEXPEDITIE 
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‘DAT MENSEN BLIJ ZIJN ALS IK LANGS BEN 
GEWEEST, DAT IS MIJN INTENTIE’

Mensen blij maken en van betekenis zijn voor anderen. Dat is de rode 

draad in het leven van Sandra Anijs. Of het nu gaat om het helpen van 

 kinderen, asielzoekers of ouderen, Sandra staat altijd voor anderen klaar. 
Met een achtergrond in de ouderenzorg en kinderopvang is dat niet zo 

vreemd. In het verleden had ze ook nog een kapsalon. Als cliënten haar 
weleens vragen hun haar te knippen, doet ze dat ook gewoon. ‘Mensen 

zouden wat meer voor elkaar moeten openstaan, gewoon er voor  

elkaar zijn.’  

Sandra werkte lange tijd als vrijwilliger voor Inspiratie Inc. (Inc. van 
inclusie en van In Nederlandse Communities). Twee dagen in de week 

ondersteunde ze daar een ouder- en kindergroep voor bewoners van het 

nabijgelegen asielzoekerscentrum. ‘Ik ving hun kinderen op, hielp ze met 
de opvoeding en regelde tal van activiteiten en andere praktische zaken. 

Bijvoorbeeld een plek voor de vrouwen om te leren fietsen.’ Als ze dan 
zeggen “hé, ik kan het wel”, dan maakt me dat heel blij.’ De stichting ging 

in 2021 failliet. ‘Dat vinden we heel erg! Het is belangrijk om vreemdelin-

gen zo snel mogelijk te begeleiden, zodat ze sneller integreren. Anders blij-

ven ze toch hangen in hun eigen bubbel.’ Ze werkt nu als vrijwilliger in een 
woonzorgcentrum voor dementerenden en somatische cliënten. ‘Een keer 
in de week doen we samen boodschappen en gaan daarna lekker koken. 

De bewoners willen wel dat ik elke dag langskom’, zegt Sandra lachend, 

‘maar ik heb ook nog een eigen leven’. 

‘Weet je wat zo fijn is?’ Als cliënten  
zeggen, “jij bent toch de beste”, of  
“wat smaakt het weer heerlijk!”

EETEXPEDITIE
Toch twijfelde ze geen moment toen ze in 2019 werd gevraagd als ambas-

sadeur van de 1e Eetexpeditie in Almere Buiten. Ze prijkte trots op de flyer 
waarmee de uitnodiging werd verspreid. ‘Ik noem het zelf ambassadrice 

voor eetbare vruchten in de Almeerse bossen. Dat zijn er heel veel, zoals 
kastanjes, hazelnoten, appels, of rozenbottels. Dat weten veel mensen 

niet. Met de Eetexpeditie wilden ze hier meer bekendheid aan geven. 

Eerlijk gezegd wist ik dat ook niet hoor, maar je kunt er heerlijke cakes of 
jams mee maken. In Suriname doen we dat ook veel’. Ze heeft nu ook een 

kookboekenkastje in haar tuin. Iedereen die langskomt mag een kookboek 
meenemen, of een kookboek toevoegen.’ 

VUILNISZAK
En zo rolt ze van het ene vrijwilligersproject in het andere. ‘Weet je wat zo 

fijn is’, zegt Sandra, ‘als  cliënten zeggen, “jij bent toch de beste”, of “wat 
smaakt het weer heerlijk”! Daar doe ik het voor. Ik hoor weleens dat som-

mige hulpverleners alleen het strikt noodzakelijke doen. Maar het gaat niet 

alleen om wassen en aankleden. Als cliënten vragen of ik de vuilnisbak wil 

legen, doe ik dat gewoon. Anderen zeggen dan, “maar daar word ik niet 
voor betaald”. Ik denk dan, ik ben er toch. Als ik weer wegga, kan ik die 
bak best even buiten zetten. Ik wil gewoon een glimlach op hun gezichten. 

Dat mensen blij zijn als ik langs ben geweest, dat is mijn intentie.’

THEMA’S
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SAIMA BANTVAWALA 
OPLEIDING DUURZAME BEDRIJFSKUNDE
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‘DUURZAAMHEID ZIT IN ONS DNA’

Saima Bantvawala van Aeres Hogeschool ontwikkelde samen met een  

collega de Associate Degree opleiding Duurzame Bedrijfskunde. Een  
betrokken Almeerder, die duurzaam bezig is en altijd op zoek is naar  

manieren om de stad te betrekken bij alle opleidingen op de school.  

Juist de combinatie van jongeren opleiden en betekenisvol zijn voor de  
stad en samenleving vindt ze heel erg leuk. 

Saima merkt dat andere hogescholen en universiteiten ook meer bezig 

zijn met duurzaamheid. ‘Maar bij ons is dat echt verweven in de hele 

opleiding, niet slechts als losse component. Er wordt veel meer gekeken 
naar de samenleving vanuit het idee: hoe kunnen we mensen zo duurzaam 

mogelijk laten leven? Maar Aeres is natuurlijk al een groene en duurzame 
hogeschool. Dat zit in ons DNA.’ De studenten die voor deze studie kiezen, 

willen bedrijfskunde studeren en tevens een maatschappelijke bijdrage 

leveren. Nadenken over de impact van bedrijfskundige keuzes op de 
samenleving, zoals de effecten van uitstoot op het milieu, over kinderarbeid 

of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Dus geld verdienen én 
een bijdrage leveren aan de maatschappij. Planet én people. Ze zijn heel 

betrokken en gedreven en willen graag dat verschil maken. Dat geeft  

mij veel voldoening.’ 

SAMEN MET HET ALMEERSE BEDRIJFSLEVEN
De opleiding is gericht op duurzaamheid in de praktijk. Daarom werkt de 

hogeschool veel samen met het Almeerse bedrijfsleven, zoals de lokale 

voedselbranche, de gemeente, autoleasebedrijven maar ook met een-

manszaak Brouwerij Stijl. ‘Ook daar heb je te maken met bedrijfskundige 
dilemma’s. Hoe organiseer je bijvoorbeeld kwaliteitszorg als je helemaal 
geen medewerkers hebt? En op het Floriade-terrein verbouwt de brouwerij 

haar eigen hop. Voor de studenten heel leerzaam.’ Daarnaast organi-

seren ze diverse gastlezingen, bijvoorbeeld iemand van Bol.com die komt 

vertellen over hun duurzaamheidsambitie. Voor de lessen gebruiken ze de 
basisboeken van bedrijfskunde, maar vullen deze aan met eigen materiaal 

of casestudies. ‘Er zijn ook helemaal geen lesboeken over duurzame  

mar keting of duurzame logistiek. Dat ga je dan gewoon zelf ontwikkelen.  
Ik denk nu zelf meer na over de impact van bijvoorbeeld kleding, autorij-

den, vliegen en plastic. Dat maakt de ontwikkeling van de opleiding  

zo leuk.’ 

DUURZAAM SCHOOLGEBOUW OP FLORIADE-TERREIN
De opleiding is nog volop in ontwikkeling, en nu al een succes, aldus  

Saima. ‘Echter, de animo van bedrijven om samen te werken is groter 

dan het aantal studenten. Ik merk dat ze ons nog niet altijd goed weten te 
vinden. Ik hoop dat we nog veel meer studenten bewust kunnen maken van 

de toegevoegde waarde van deze opleiding voor hun eigen ontwikkeling 
en de wereld.’ Zo mochten de studenten brainstormen over het nieuwe 

ontwerp voor het duurzame schoolgebouw van Aeres op het Floriade- 

terrein. ‘Ze hielden een presentatie voor de directeur van de school en de 
architecten over hun aanbevelingen. Ze zitten nu inmiddels ook echt in dat 

gebouw, dat maakt het voor hen extra leuk.’  

‘Ik hoop dat we nog veel meer studenten 
bewust kunnen maken van de toege-
voegde waarde van deze opleiding’

MEER INFORMATIE
www.aereshogeschool.nl/ 
opleidingen/voltijd/ 
associate-degree/ 
duurzame-bedrijfskunde

LOCATIE
Aeres Hogeschool  
Arboretum West 98 
1325 WB Almere
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JIM BISSCHOP 
UPZWAM
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‘WE WILLEN EEN ROLLS-ROYCEMOTOR MAKEN 
MAAR DAN VOOR TEELTTECHNIEKEN’

Zeecontainers, koffiedik, houtsnippers en biomassa. Kun je daar padden-

stoelen mee kweken? Ja dat kan. Upzwam doet het. Jim Bisschop startte 

samen met Kay Renshoff het innovatieve upcyclebedrijf en bedacht een 
systeem om eetbare paddenstoelen te kweken van reststromen. ‘Je kunt  

op twee manieren impact maken als het gaat om duurzaamheid,’ vindt Jim.  
‘Of je gaat de politiek in en dan mag je invloed uitoefenen op het systeem, 

of je wordt ondernemer en gaat met de problemen aan de slag.’ 

Maar hoe werkt het door Upzwam bedachte teeltsysteem nu precies? 

Biocomposieten, reststromen, legoblokjes… Welkom in de wondere wereld 
van de teelttechniek. Jim verontschuldigt zich omdat het volgens hem ook 

‘best wel een ingewikkeld en complex technisch proces is.’ Het komt in feite 

hierop neer, zo legt hij uit: ‘We zijn gaan kijken of we een slimme techniek 
kunnen ontwikkelen om reststromen om te zetten in voedsel in plaats van 

het weg te gooien. De zeecontainers moet je zien als ‘legoblokjes’ waarin 
we de paddenstoelen kweken.’ Samen met Van Duijnen Koffie zamelen  

ze het koffiedik in. ‘Dat doen we op de Foodbike, die we mede dankzij  

de Floriade Parade konden aanschaffen.’

‘Of je gaat de politiek in en dan mag je 
invloed uitoefenen op het systeem, of je 
wordt ondernemer en gaat met de  
problemen aan de slag’

INNOVATIE, VERNIEUWING EN DUURZAAMHEID
Die betrokkenheid bij duurzaamheid zat er altijd al in bij Jim. ‘Dat heb ik 

van huis uit meegekregen. En tijdens mijn opleiding Engineering volgde ik 
het vak Milieugerichte productontwikkeling. Toen werd ik  me nog meer be-

wust dat de manier waarop wij met grondstoffen omgaan niet houdbaar is.’  
Ook het ondernemerschap trok Jim aan. Hij heeft nog een tijdje bedrijfs-

kunde gedaan, ‘maar creëren en innoveren is toch meer mijn ding.’ Jim ziet 

het echt als een kans. ‘Almere wil verduurzamen, landelijk is steeds meer 
behoefte aan plantaardige eiwitten en circulaire landbouw is nu echt  

booming. Vanuit die gedachte zijn we met alle betrokken partijen aan de 
slag gegaan. Innovatie, vernieuwing en duurzaamheid komen zo heel  

mooi samen.’

 
LEASESYSTEEM 
De focus ligt nu op het verder ontwikkelen en testen van het technische 
systeem. ‘Almere is een echte pioniersstad. Ik vind het razend interessant 

om daaraan een bijdrage te leveren en aan die transitie van ons voedsel-

systeem. En als je dan zo’n Groene Speld krijgt is dat wel een erkenning 

voor wat je doet. Ik zou het heel mooi vinden als we over 5 jaar tussen de 
10 en 100 systemen hebben draaien. En dan niet alleen om padden stoelen 
mee te kweken, maar veel breder. We onderzoeken nu of ook andere 

ge  wassen op deze manier teelbaar zijn. Zoals kiemgroenten bijvoorbeeld. 

Op den duur willen we naar een soort van duurzaam leasesysteem.  

Simpel gezegd: We willen een Rolls-Roycemotor maken maar dan voor 
teelttechnieken.’

MEER INFORMATIE
www.upzwam.nl 

LOCATIE
Kwekerij Upzwam  
Bedrijventerrein De Vaart 
Pontonweg 10 
1332 CA Almere
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PETRA DE BOOIJ 
KLANKBORDGROEP FLORIADE INCLUSIEF
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‘HET MOET DE MEEST INCLUSIEVE FLORIADE 
OOIT WORDEN’

‘Iedereen moet mee kunnen doen aan en genieten van Floriade Expo 

2022,’ vindt Petra de Booij. Als ervaringsdeskundige en inmiddels zelf- 

standig adviseur is zij betrokken bij de Klankbordgroep Floriade Inclusief.  
Deze houdt zich bezig met toegankelijkheid en inclusie voor mensen,  

- jong en oud en met verschillende handicaps - voor een zo inclusief  
mo gelijke  Expo en stadswijk. En daarbij komt meer kijken dan je in eerste 

instantie denkt. Van minder steile bruggen, brede stoepvrije paden, in-

clusieve speelobjecten, aangepast sanitair tot duidelijke routegeleiding   
en prikkel arme ruimtes. ‘Het is een heel gepuzzel om dat allemaal samen  

te brengen.’ 

Petra heeft zelf sinds een aantal jaar een motorische handicap. Met haar 

scootmobiel merkte ze hoe slecht de openbare ruimte is aangepast voor 
mensen met een handicap. ‘Via vrijwilligerswerk kwam ik bij stichting 

SOGA. ‘Die houdt zich bezig met toegankelijkheid in de openbare ruimte. 
Binnen twee weken zat ik aan tafel voor overleg bij de Klankbordgroep 

Floriade Inclusief. Dat was zo’n eyeopener. Daarin zitten ervarings    des-

kundigen met diverse handicaps en hun vertegenwoordigers. Ik dacht  

gelijk hier kan én wil ik verder mee.’ Inmiddels ben ik bij de Werkgroep  
ViP Almere (VN-verdrag Handicap in de Praktijk) en werken we volop 
samen om de toegankelijkheid en de inclusie in Almere te verbeteren. 

APARTHEID
Met Floriade kunnen voor het eerst op grote schaal veranderingen worden 
toegepast als het gaat om inclusiviteit. ‘Het moet de meest inclusieve 
Floriade ooit worden, maar daarnaast is het heel uniek dat de Floriadewijk 

ook de meest inclusieve stadswijk in Nederland wordt. En dan gaat het om 

veel meer dan alleen fysieke toegankelijkheid, zoals inclusief recreëren, 

wonen, werken en onderwijs volgen. Ik vind het heel mooi om daar mee 
bezig te zijn.’ En inclusie betekent volgens Petra niet dat je een trap maakt 

en verderop een hellingbaan voor mensen met een hulpmiddel. ‘Apartheid 

proberen we juist te voorkomen. Daarom is het heel belangrijk om hen vanaf 

de tekentafel erbij te betrekken. Ons motto is: Niets over ons, zonder ons! 

Inclusief ontwerpen biedt voordelen voor iedereen. Het is ook veel duurder 
als achteraf blijkt dat je weer alles moet aanpassen.’

GEEN ONWIL
De klankbordgroep heeft nauw contact met de stedenbouwkundigen.  

‘We willen bijvoorbeeld dat alle bruggen naar het Floriade-terrein niet 
steiler worden dan twee procent. Aannemers vragen dan: ‘Moet dat echt?’ 

Maar het is niet zozeer onwil maar meer een gebrek aan kennis, zegt Petra. 
‘In de opleidingen is geen aandacht voor het thema toegankelijkheid.  

In de jaren 70 en 80 woonden gehandicapten en ouderen vooral in in-

stellingen. Inclusief bouwen was helemaal niet aan de orde. Maar dat is 
nu allemaal anders. Toch is de openbare ruimte daar nog niet op ingericht. 

Door de Expo en de stadswijk kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest 
van Nederland, zelfs voor de hele wereld. 

‘Als we nu het nu goed doen, dan wordt 
dit hopelijk binnen 20 jaar de nieuwe 
standaard voor bouwen’

MEER INFORMATIE
www.almere.nl/wonen/
zorg-en-welzijn/iedereen 
-doet-mee/vn-verdrag/ 

LOCATIE
Floriade Expo 2022
Archerpad 8  
1324 ZZ Almere
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MARIZA BOSCH 
ACCOUNTHOUDER EN PROJECTLEIDER 
KIND & NATUUR BIJ IVN FLEVOLAND
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‘ER IS NOG ZO VEEL GROEN TE ONTDEKKEN 
IN ALMERE!’

Voor sommige ouders is het eten van besjes, bramen of appeltjes uit haar 

eetbare tuin nog wat eng, merkt Mariza Bosch. “Doe maar niet”, zeggen 
ze dan tegen hun kinderen, “want het komt niet uit de winkel”. Dat geeft 

aan dat er nog wel wat nodig is als het gaat om natuur- en voedseledu-

catie’. Mariza is vanuit de maatschappelijke organisatie IVN natuuredu-
catie met hart en ziel betrokken bij Almeers groen. Maar ook in haar  

vrije tijd zet ze zich in om haar wijk te vergroenen. Ze ruilt geregeld stekjes, 
vergroent de straat met buren en deed mee aan Tegel eruit, Plant erin.  

‘Niet iedereen weet het, maar er is nog zo veel groen te ontdekken in 

Almere!’ 

Mariza is een echt buitenmens. Ze houdt van de natuur en is een fanatiek 
wandelaarster. Ze wilde op een gegeven moment de natuur ook meer in 

haar werk integreren. Na een zoektocht naar een meer ‘groene’ baan 

kwam Mariza terecht bij IVN natuureducatie. Ze is projectleider van  
diverse groenprojecten. ‘Bij IVN natuureducatie geloven we dat we via 

natuurbeleving de natuur in de harten van mensen krijgen. En waar je  
van houdt, daar ga je voor zorgen.’ Ze leert zelf ook veel over de natuur.  

‘Echt supertof! In mijn eerste werkweek ging het veel over verschillende 
manieren van bermbeheer en de voor- en nadelen daarvan voor de  
biodiversiteit. Eerlijk? Ik had daar nog nooit op gelet.’ 

ALMEERSE EETTUINTJES
Een voorbeeld van een lokaal IVN-project zijn de Almeerse Eettuintjes.  
Een project waarmee we alle Almeerders aanbieden hun tuin eetbaar te 
vergroenen. Met informatie, inspiratie, tips en gratis bij de lokale kweker 

af te halen plantenpakketten om een stukje tuin om te toveren in eetbaar 
groen. ‘Almere heeft een van de hoogste percentages stenen tuinen. Daar 

valt zeker nog eer te behalen.’ In het pakket zitten o.a. verschillende soor-
ten eetbare bloemen, bomen, struiken, kruiden en een informatieboekje.  

Het blijkt een groot succes. ‘Per ronde is er altijd meer vraag dan aanbod.  

Ook hebben we een deel van de pakketten weggegeven via de Voedsel-

bank.’ Mariza heeft niet de illusie dat mensen hierdoor ineens massaal de 
tuinen vergroenen. ‘Het is meer de start van een gesprek, elkaar inspireren 

en een stap in de groene richting.’

‘Tiny forests zijn fantastische natuurlijke 
speel- en ontdekplekken voor kinderen’
 
 
JONG GELEERD
Je kunt niet jong genoeg beginnen met dagelijkse natuurbeleving, vindt 
Mariza. ‘Jong geleerd, blijkt ook met natuurbeleving, oud gedaan’. Zo wer-

ken we in Flevoland ook aan de groene revolutie waarbij we het onderwijs 

stimuleren te vergroenen: groene schoolpleinen, binnenbossen, buitenles. 
Daar zitten ook nog weer een heleboel positieve gezondheidsvoordelen 

aan. In de natuur zijn is goed voor je concentratie, creativiteit en je komt tot 
rust.’ Helaas is het nog niet zo dat iedereen die natuur ook opzoekt, merkt 

Mariza. Almere is heel groen en de natuur is overal dichtbij, zoals de tiny 
forests. Dat zijn fantastische natuurlijke speel- en ontdekplekken voor  
kinderen. Daar kan jong en oud de natuur beleven!’   

MEER INFORMATIE
www.ivn.nl/afdeling/ 
almere 
ivn.nl/tiny-forest-almere 
ivn.nl/flevoland
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LUCIEN BOUMAN EN JOAN ALOSERY 
BROKE ASS MILLIONAIRES
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‘WE WILLEN EEN TEGENGELUID GEVEN AAN 
DE FASHION INDUSTRY’ 

Kan het interview misschien morgen? Want we zijn nog even bezig met 

shoppen,’ was de toepasselijke vraag van het excentrieke stylingduo Lucien 
Bouman en Joan Alosery van Broke Ass Millionaires. De oprichters van het 

Almeerse kledinglabel transformeren tweedehands kleding in hippe outfits, 
die ze zelf ook dragen. Het is een mix van verschillende kleurige stijlen, 

culturen en veel laagjes. Lucien: ‘We vinden het leuk om oude kleren te 
pimpen, er weer iets tofs van te maken en dat te stimuleren. Maar we willen 
ook meer bewustwording creëren over de impact van de kledingindustrie 

op de wereld.’  

‘De kleding halen we van overal en  
nergens, van African style tot  
omabloemetjesjurken’ 

Broke Ass Milionaires is een totaalconcept, een mix van kleding en enter-
tainment. Daarnaast heeft het stel ook nog een eigen dansschool en maken 

ze muziek. Lucien: ‘Je moet het meer zien als een ‘brand’, een bepaalde 
lifestyle. We worden geboekt door organisaties, voor bedrijfsfeesten,  

work shops, evenementen, festivals en modeshows die aandacht willen 

geven aan duurzaamheid. Dan stylen we on the spot.’ Joan: ‘Of we stylen 
mensen voor een magazine of artiesten voor videoclips. We stonden zelfs 

op Africa Fashion Week! Maar ook op scholen geven we presentaties  
over onze visie. En alles wat we doen is connected met elkaar.’ Lucien:  

‘De kleding halen we bij kringloopwinkels maar eigenlijk van overal en 

nergens, van African style tot omabloemetjesjurken.’ Het leukste vinden ze 
het om mensen te stylen die denken: ‘nee dat past echt niet bij mij.’ Joan: 

‘Dan zien ze zichzelf en zeggen dan verrast: ‘wow, dat dat kan!’

BEWUSTWORDING
Ze waren altijd al bezig met tweedehandskleding, maar gaandeweg kwam 
daar het thema duurzaamheid bij. Joan: ‘We willen een tegengeluid geven 

aan de fashion industry voor meer bewustwording. Wat een broek bij-
voorbeeld voor impact heeft op de wereld, het milieu en mensenrechten. 

Die boodschap uitdragen vinden we heel belangrijk.’ De bijzondere naam 
Broke Ass Millionaires kwam lang geleden tot stand. ‘We hadden een 
tijdje niets te makken, maar verder wel alles wat we nodig hadden,’ vertelt 

Lucien. ‘Een eigen dansschool, muziek en familie. We willen laten zien dat 

je met minimale middelen het maximale uit het leven kan halen. Dus niet 
alleen met geld en dat anderen zich daar ook mee kunnen identificeren.’

SKERE KLERE
In 2019 organiseerden ze samen met gemeente Almere Skere Klere, een 

duurzaam circulair fashion festival. Alles wat ze doen kwam daar samen, 
aldus Lucien. ‘Muziek, optredens, lokale designers en een foto-expositie 

over bijzondere Almeerders. Die hadden we gestyled als Broke Ass Millio-
nairs.’ Ook was er een duurzame modeshow met kleding van onder andere 

Almeerse kringloopbedrijven. Skere Klere was wel het leukste wat we tot 
nu toe hebben gedaan.’ Joan: ‘Het inspirerende is dat elke opdracht weer 

anders is en we steeds weer nieuwe concepten bedenken. Dat past ook 

echt bij onze visie van Broke Ass Millionaires. Want hoe rijk ben je eigenlijk 
dat je dit allemaal mag doen? We zijn echt heel dankbaar dat het allemaal 

zo gelopen is.’   

MEER INFORMATIE
www.brokeassmillionaires.com
www.facebook.com/ 
BrokeAssMillionaires/

THEMA
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JOS BREGMAN 
SLOW EXPLODING TREES – BOOMBOM
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‘IK WIL MENSEN DE SCHOONHEID VAN  
BOMEN LATEN ZIEN’ 

‘Houthiphopper’ Jos Bregman is creatief met gekapte lokale bomen.  

Met een financiële kickstart van het Cultuurfonds Almere en de Floriade 

Parade financierde hij zijn boombomperformance op het Floriade Festival 
2019. Hij hakt een boom om, samplet en chipt deze en deelt de ‘oogst’ 

uit aan het publiek. ‘Op vrijdag werd de Flevo-es omgezaagd, een wel 
20 meter lang en lomp zwaar ding. Op zondagmiddag lag er alleen nog 

maar een berg zaagsel en wat takjes. Dat het zo goed is gegaan.  

Daar ben ik wel trots op.’  

Op deze manier heeft Jos al heel wat bomen gesampeld. Hij wil in zijn 
kunst de schoonheid van bomen laten zien en zoekt voortdurend mogelijk-

heden om stadshout te hergebruiken. Elk jaar belanden 10.000 vracht-

wagens stadshout in de biomassacentrale. Maar bomen zijn volgens Jos de 
grootste oerwezens waar iedereen naar toe kan en zijn juist hoogwaardig. 

‘Die stadsboom heeft zoveel geschiedenis. Dat kun je letterlijk zien aan de 
jaarringen. Het zijn eigenlijk verborgen schatten. Als ik een boom omzaag 

komt plak voor plak het binnenste van die boom naar boven. Dat vind ik 

altijd zo’n ongehoorde schoonheid. Juist de stedeling die weinig natuur 

om zich heen heeft hoop ik de natuurbeleving en de verwijzing naar de 
oorsprong van die boom mee te geven.’ 

BOOMBOM.NL
Van het hout maakt hij verschillende samples zoals kubusblokjes, krukjes 

of hele dun gezaagde schijven. Net als in de muziek remixt hij de samples 
en maakt als het ware weer een nieuwe song. Op een kaart op de website 
kunnen mensen aangeven waar hun sample zich bevindt en zien waar de 

boom vandaan komt. ‘En de mensen zijn super enthousiast,’ aldus Jos.  

‘Ik zie nog die vrouw voor me op haar scootmobiel. Met dat enorme stuk 

hout waarvan ik een stoeltje had gemaakt tussen haar benen vastgeklemd. 
Ze vond het zo leuk voor haar neefje en was superblij.’ Maar ook de 

dun gezaagde schijven hout waren een succes. ‘Ik had ze in de zon laten 

 drogen. En dan zie je ze vervormen tot een soort schalen. De mensen  

konden niet geloven dat dat gewoon door droging was ontstaan.  

Dat vond ik heel mooi om te zien.’ 

‘Mijn ultieme droom is een openlucht-
zelfzaagwinkel. Waar je uit vers  
gezaagd hout producten zaagt bij  
de stadsboomboer en die neem je  
dan mee naar huis’

OPENLUCHTZELFZAAGWINKEL

De helft van het stadshout dat jaarlijks in de biomassacentrale belandt, 
moet je gaan gebruiken voor hoogwaardig hout in de huizen van de stads-

mensen, vindt Jos. Als verwijzing naar de oernatuur. Als de afzet eenmaal 

op gang komt kan dat ook, daar is hij van overtuigd. Hij heeft alweer  

plannen voor een hele stapel omgezaagde bomen van het Floriadeterrein.   
‘Die wil ik voor een deel gaan remixen en een goede herbestemming 
geven. Een online catalogus waar mensen dan kunnen kiezen uit verse 

houtproducten. Mijn ultieme droom is een openluchtzelfzaagwinkel.  

Waar je uit vers gezaagd hout producten zaagt bij de stadsboomboer  

en die neem je dan mee naar huis. Hoe mooi is dat?’ 

MEER INFORMATIE
www.natureaccess.nl 
www.ateliervliervelden.nl

LOCATIE
Atelier Vliervelden
stal Goethelaan 63
1349 EP Almere

THEMA’S

https://natureaccess.nl/
https://natureaccess.nl/atelier-vliervelden/
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LYLA CARRILLO QUAN - VAN DER KAADEN 
BOEK: LATIJNS-AMERIKAANSE VROUWEN UIT ALMERE
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‘JE MOET JE ALS MIGRANT AANPASSEN, 
MAAR NIET JE EIGEN CULTUUR VERGETEN’

Latijns-Amerikaanse vrouwen uit Almere,. Dat is de titel van het prachtige 
fotoboek van Lyla Carrillo Quan, met daarin 25 portretten van Almeerse 
vrouwen van Latijns-Amerikaanse en Spaanse afkomst. Via crowdfunding, 

een bijdrage vanuit Floriade Parade, Cultuurfonds Almere en met de hulp 
van Babette Rondón en vele anderen is het Lyla gelukt om haar droom te 

realiseren. Het boek is een ode aan haar overleden zus. Daaraan werken 
hielp Lyla bij het rouwproces. ‘De vrouwen hebben allemaal één ding 
gemeen. Ze zijn net als ik migrant. Ze kennen de worstelingen waar je als 

nieuwkomer mee te maken krijgt. Je moet je aanpassen, maar het is ook 

belangrijk dat je je eigen cultuur niet vergeet’. 

Lyla komt uit Guatemala en woont sinds 2005 in Almere. In 2016 begon 
ze als zzp’er een fotostudio en zocht ze in 2017 een onderwerp om een 

portfolio op te bouwen. ‘Ik las toen dat Almere 40 jaar bestond en wel  

160 nationaliteiten telde. Dat wist ik helemaal niet. Ik realiseerde me toen 
pas hoe divers de stad is! Toen ontstond het idee voor het project Vrouwen 

van Almere. Dit boek is daar het eerste deel van. Als migrant moet je je 
aanpassen aan een nieuwe omgeving, andere cultuurcodes en normen  

en waarden. Maar ook de taal is een handicap. Je bent afhankelijk van  
iedereen, voelt je letterlijk een analfabeet en onzeker. Het is echt een  

proces waar je doorheen moet. Iedere migrant heeft daar stress van. 
Het is niet zo makkelijk als het lijkt.’ 

‘Het zijn soms die kleine dingen waar je 
als migrant echt aan moet wennen’

MAÑANA, MAÑANA 
Lyla geeft een paar voorbeelden. ‘De Nederlandse taal is bijvoorbeeld 
veel harder dan de Spaanse of Franse taal. Bonjour madame klinkt dan 

toch net wat gastvrijer dan goedemorgen’ en ze benadrukt de harde g.  
Wij zijn ook meer van de mañana, mañana. Nederlanders zijn meer 

gehaast. Alles moet met de agenda. Maar ook als het gaat om een kus 
of knuffel zijn Nederlanders toch afstandelijker. Het zijn soms die kleine 
dingen, zegt Lyla, waar je als migrant echt aan moet wennen. ‘Dat is niet 

goed of slecht, maar vooral een verschil. Het grappige is dat als ik nu in 

Guatemala kom, ik daar weer een buitenlander ben. Omdat ik me nu ook 
Nederlands gedraag!’ 

INSPIRATIEBOEK
Lyla hoopt dat de portretten een inspiratie- en motivatiebron zijn voor 

andere nieuwkomers. ‘Zo’n boek met ervaringen had mij zeker geholpen. 
Daarnaast is het bedoeld voor iedereen die een relatie heeft met migran-

ten, zoals schoonfamilie, buren, organisaties, scholen of bedrijven met 
buitenlandse werknemers. Zodat zij de belemmeringen en obstakels waar 

migranten mee te maken krijgen beter begrijpen. Een glimlach of vriende-
lijk praatje kan een groot verschil maken.’ Het allermooiste vindt Lyla de 

reacties van de geportretteerde vrouwen. ‘Ze vertelden mij dat ze voor het 
eerst weer even stilstonden bij wie ze zijn. Dat ze niet de enige zijn die het 
moeilijk hebben gehad en anders zijn. Ze voelden zich weer trots op hun 

land en een echte ambassadeur. Dat geeft me de energie om door te gaan 
en maakt mij ook heel trots.’

 

MEER INFORMATIE
www.studio101.nl

FACEBOOK
www.facebook.com/ 
womenofalmere/ 

LOCATIE
101 Studio Photography  
Hendrik Werkmanstraat 101  
1328 DL Almere

THEMA

https://www.studio101.nl/
http://www.facebook.com/ womenofalmere/
http://www.facebook.com/ womenofalmere/
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EDGAR DONKERVLIET 
SCHOOLSCHAATSEN OP HET SCHIPPERSPLEIN
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‘GLIJDEN, VALLEN EN WEER OPSTAAN IS 
HEEL LEERZAAM VOOR KINDEREN’

‘We maken er echt een feestje van, inclusief gezellige muziek,’ vertelt  

Edgar Donkervliet, sportieve duizendpoot en schaatsinstructeur bij de 

Almeerse Schaats Vereniging. Hij is de drijvende kracht achter het school-
schaatsen op het Schippersplein. Van november tot april kunnen kinderen 

daar gratis schaatsen op het kunstijsbaantje. ‘Elk seizoen hebben we meer 
dan 5000 kinderen op het ijs. Dat ik mijn steentje kan bijdragen door hen 

op een hele speelse manier balans en glijden te leren, ja, daar ben ik best 

wel trots op.’

Gemeente Almere kreeg jaren geleden extra geld van de overheid om de 
jeugd meer te laten sporten en te bewegen, legt Edgar uit. Daarop kreeg 

de schaatsvereniging de vraag of zij daar misschien ook iets mee wilden 

doen. ‘En zo is het schoolschaatsen begonnen. Het doel is ieder kind in 
Almere leren schaatsen.’ Om het project voort te kunnen blijven zetten, 

werft Edgar nu zelf sponsoren. ‘Het leuke is dat sommige van hen ook 
spelddragers zijn. Dat is ook een beetje het idee van Floriade Expo 2022 

hè? Dat we het allemaal samen doen. Maar in het begin kwamen er steeds 

dezelfde scholen. En ik wil juist alle kinderen van Almere op het ijs!’

‘Ik heb nog nooit een chagrijnig kind 
op een ijsbaan gezien. Als ze dan die 
schaatsjes aandoen, komt er gelijk een 
lach op hun gezicht’

SCHOOLSCHAATSBUS
Het voornaamste probleem bleek het vervoer. ‘Maar hoe kan ik die kinde-

ren van ouders die hen niet kunnen brengen of te ver weg wonen, helpen? 
Het ging ook wel tegen mijn groene hart in al die auto’s. Toen dacht ik:, 

vroeger werd je voor het schoolzwemmen opgehaald met een bus. Dat 
moet hier toch ook kunnen? Dat idee heb ik verder uitgewerkt, samen met 

Connexxion.’ Een win-winsituatie, aldus Edgar. ‘Met de schoolschaatsbus 

kunnen nu veel meer kinderen naar de ijsbaan, is er per kind minder CO2 
-uitstoot, worden we een gezonde stad en motiveren we kinderen om 

te bewegen. Zelfs de energie die de naastgelegen sportschool opwekt, 
 gebruiken we voor het maken van het ijs. Hoe geweldig is dat?’ 

MESSI EN RONALDO
Volgens Edgar is het mooie van schaatsen dat kinderen motorische vaar-

digheden trainen die ze met geen andere sport bereiken. Doordat ze nu 
veel minder buiten spelen worden sommige van die vaardigheden niet vol-

doende ontwikkeld. ‘In mijn jeugd groeide ik nog op met elke winter ijs en 

schaatsen, maar dat is de afgelopen 9 jaar niet meer gebeurd,’ stelt Edgar 

jammer genoeg vast. ‘Terwijl glijden, vallen en weer opstaan heel leer-
zaam is voor kinderen. Dat heb je nodig om gezond te bewegen. Kijk maar 
naar Messi en Ronaldo. Ook als het gaat om ongevalpreventie op latere 

leeftijd is het belangrijk. Als je dat allemaal nog moet aanleren als je 75 

bent…’ Maar schaatsen is natuurlijk ook gewoon leuk! Ik heb nog nooit een 

chagrijnig kind op een ijsbaan gezien. Als ze dan die schaatsjes aandoen, 
komt er gelijk een lach op hun gezicht. Dat geeft wel heel veel voldoening.’

MEER INFORMATIE
www.winter-playground- 
almere.business.site/
www.facebook.com/ 
winterplaygroundalmere/

LOCATIE
Winterplayground Almere  
Schipperplein 2  
1315 SB Almere

THEMA’S

https://winter-playground-almere.business.site/
https://winter-playground-almere.business.site/
http://www.facebook.com/ winterplaygroundalmere/
http://www.facebook.com/ winterplaygroundalmere/
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MARGRIET VAN GALEN EN ERIKA DORHOUT 
SCHOOLTUINEN DIGITALIS EN TINY FOREST 
KRUIDERZEEBOSJE
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‘CONTACT MAKEN MET DE NATUUR IS ZO 
BELANGRIJK VOOR KINDEREN’

Vrijwilliger Margriet en leerkracht Erika van basisschool Digitalis zijn vanaf 
het begin betrokken bij de schooltuinen in het Koggepark en de ontwikkeling 
van het Kruiderzeebosje. Het begon allemaal met de Floriadeprijsvraag om 

een plan te bedenken voor een Tiny Forest. Samen met bewoners maakten 
ze het ontwerp. De kinderen mochten allemaal een eigen boompje uit-

kiezen. Eind 2018 gingen ze de grond in. ‘De boompjes zijn nu nog klein, 
maar ze groeien als een gek.’ 

Margriet: ‘We hebben ons laten inspireren door de Zuiderzee voor de 

invulling van het Koggepark. Op de plek van het park is een oud Kogge-
schip gevonden uit die tijd, vandaar de naam Kruiderzeebosje. Het 
laagste stuk in het park staat vaak onder water. Toen dachten we, dat is 
natuurlijk in de tijd van de Zuiderzee ook zo geweest.’ Erika: ‘Het bos 

heeft de vorm van een eiland, met daaromheen water. Langs het schel-

penpad staan bordjes met namen van oude handelsplaatsen. Schokland 
en Urk, de schooltuinen, zijn twee verhoogde ‘eilandjes’ in het park. Het 

‘buitenlokaal’ is aangelegd in de vorm van een schip. Als school proberen 
we het concept van de Zuiderzee en haar avontuurlijke geschiedenis op 

allerlei manieren te gebruiken voor onderwijs in combinatie met natuur, 
spelen, bewegen en gezondheid.’ 

‘WORMEN ZIJN NIET ENG’
De kinderen volgen een zelfgemaakt lesprogramma om te leren hoe de 

 natuur werkt. ‘Contact met natuur maken is zo belangrijk voor kinderen,’ 
zegt Erika. ‘Dat ze zien dat bomen groter worden en weten welke beestjes 

er zijn. Dat ze niet alle wormen platdrukken en dat deze helemaal niet eng 
zijn.’ Margriet: ‘Ze voelen zich echt verantwoordelijk voor hun boompjes 
en de schooltuin. Door kinderen al vroeg kennis te laten maken met de 

 natuur is hun openheid en onbevangenheid veel groter.’ Erika vult aan: 

‘Hoe vroeger je begint, hoe minder bang ze zijn en hoe meer je gebruik 
kunt maken van de verwondering die kinderen nog hebben. Als een kind 
echt gegrepen wordt door de natuur is dat heel mooi om te zien.’

ALLES DRAAIT OM OOGSTEN
In de schooltuinen houden ze een seizoensprogramma aan van zaaien en 
oogsten. ‘Alles draait wel om de oogst. Dat is toch het leukst. Je stopt één 
aardappel in de grond en dan komen er meerdere uit. Als een kind dat ziet, 

die verwondering. Dat vind ik echt te gek!’ De kinderen helpen daarnaast 

mee met het onderhoud van het Kruiderzeebosje en verzorgen hun eigen 
boompje. Het blijkt wel een enorme klus. Erika: ‘We moeten echt zorgen 
dat het ons niet letterlijk boven het hoofd groeit. Daar kunnen we nog wel 
wat hulp bij gebruiken.’ Het mooiste vindt Margriet dat de tuinen en het 

Tiny Forest de kinderen samenbrengt. ‘Veel kinderen kwamen vaak niet 

verder dan hun eigen straat en hadden geen interesse in natuur. Maar ook 
buurtbewoners zijn blij met het mooie bos. Dat geeft echt voldoening.’

‘Je stopt één aardappel in de grond en 
dan komen er meerdere uit. Als een kind 
dat ziet, die verwondering. Dat vind ik 
echt te gek! 

MEER INFORMATIE
www.ivn.nl/ 
tiny-forest-almere 
digitalis.asg.nl/ 
koggepark-schooltuinen

LOCATIE
Tiny Forest Koggepark
1314 AZ Almere 

THEMA’S

https://www.ivn.nl/provincies/flevoland/tiny-forest-almere
https://www.ivn.nl/provincies/flevoland/tiny-forest-almere
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HARRY DRAAI 
VOEDSELBOS SIERADENBUURT
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‘HET BARST NU AL VAN DE BRAMEN, FRAM-
BOZEN, KRUISBESSEN EN RODE BESSEN’

Voor sommigen is het misschien nog wat wennen, dat hoge gras in het 

Voedselbos in de Sieradenbuurt. Het bos is gebaseerd op permacultuur 

en is een van de grootste voedselbossen van Nederland. ‘Vooral de wat 
oudere generatie die besjes plukt, weet ons soms te vertellen dat er wel 

veel onkruid staat,’ vertelt Harry Draai, één van de initiatiefnemers. ‘Maar 
de boel de boel laten is juist kenmerkend voor permacultuur. Het geeft veel 

mogelijkheden voor vogels en insecten en is daarom ontzettend belangrijk.’ 

Het gebied had al een groenbestemming en zou worden ingeplant met 

essen en eiken. We hebben de gemeente toen gevraagd om meer variatie. 
‘Eerst waren ze daar niet zo van, maar toen Floriade Expo 2022 in zicht 

kwam, was er gelukkig meer mogelijk. Bewoners volgden workshops over 

permacultuur en het ontwerpen van zo’n bos. Je vindt er nu kruidenheuvels, 
een grote boomgaard met oude appelrassen, mispels, kweeperen en een 

noteneiland met wel acht verschillende soorten zoals walnoten, pecan- 
noten en hazelnoten!’ Dat het voedselbos er nu is, komt vooral door de 

goede voorbereidingsperiode en de vertrouwensband met de gemeente.’ 

PERMACULTUUR
Landschapsarchitect Erwin Zwaan die toen nog bij de gemeente werkte, 
kwam met het idee van permacultuur. Hij is volgens Harry een grote inspi-

rator geweest in het hele proces. ‘Permacultuur gaat uit van de natuurlijke 

groeiwijze van een bos en de voordelen daarvan voor planten én dieren,’ 

legt Harry verder uit. ‘Het is goed toepasbaar en heeft niet veel onderhoud 
nodig.’ Maar het voedselbos is ook een plek voor recreatie en vermaak.  
Bij de kruidenheuvels staan bankjes, er is een voetbalveldje, een vuurplaats 

en een tafeltennisplek. 

PLUKKEN
Harry is een echt natuurmens. ‘Toch is het vooral die combinatie van liefde 

voor groen en het mee mogen denken over het indelen van de openbare 
ruimte, die het zo bijzonder en uitdagend maakt. Dat kinderen op deze 

manier leren waar voedsel vandaan komt en dat het hier in Nederland 
prima kan zo’n voedselbos, vind ik heel leuk.’ En ook werken in het bos met 

de zaag, bosmaaier of timmeren geeft hem plezier. Ze hebben een vaste 

ploeg mensen die de kruiden onderhouden, ook uit andere buurten. ‘Je 
creëert zo meer samenhang in de buurt, dat is ook een positieve stimulans.’ 

CHILLEN
Wat zijn Harry’s verwachtingen voor de toekomst? ‘Ik hoop dat de verdich-

ting van het bos ook echt gaat gebeuren. Het barst nu al van de bramen, 
frambozen, rode en gele kruisbessen, blauwe en rode bessen en bosbes-

sen. Ook de peren,- pruim- en vijgenbomen groeien goed en beginnen al 
vrucht te dragen. Ik ben verder heel benieuwd naar de ontwikkeling van 

het noteneiland. Dat duurt nog wel even voordat daar vruchten van komen. 

Maar je kunt nu al gewoon heerlijk in het zonnetje zitten en chillen in het 

bos. Ik hoop dat heel veel mensen ervan blijven genieten.’   

‘Dat kinderen op deze manier leren 
waar voedsel vandaan komt en dat het 
hier in Nederland prima kan, vind ik  
heel leuk’

MEER INFORMATIE
www.sieradenbuurt.nl/ 
voedselbos 

LOCATIE
Voedselbos Sieradenbuurt 
Sieradenweg 
1336 SJ Almere

THEMA’S

https://www.sieradenbuurt.nl/voedselbos/
https://www.sieradenbuurt.nl/voedselbos/
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NICOLE GAARLANDT 
AKTIEF BLOEMSIERKUNST
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‘IK VIND DAT JE ER ALTIJD EEN BLOEMEN-
FEESTJE VAN MOET MAKEN’

Als iemand een passie heeft voor bloemen, dan is het wel Nicole  

Gaarlandt, eigenaar van Aktief Bloemsierkunst. Het is een van de oudste 

bloemenwinkels en ook de eerste officiële duurzame bloemist van Almere. 
Als twaalfjarige vertelde Nicole al tegen haar oma dat ze later haar eigen 

bloemenzaak wilde. Ze volgde de juiste opleiding en toen ze vijftien was 
werkte Nicole al als stagiair in dezelfde winkel. Een paar jaar geleden 

kon ze deze overnemen en kwam haar droom uit. Ook haar man werkt 

inmiddels in de zaak. Nicole: ‘Ik ben wel een bloemengek ja. Ik werk met 
bloemen, lees over bloemen, zelfs mijn kleding is gebloemd!’

Ze waren altijd al bezig met kwaliteit en het zoeken naar nieuwe mogelijk-

heden, zo vertelt Nicole vol energie en enthousiasme. ‘Uit marktonderzoek 

onder onze zakelijke en vaste klanten kwam naar voren dat zij heel bewust 
bloemen kopen en duurzaamheid steeds belangrijker vinden. De mensen in 

Almere zijn al best ver daarin. Toen dachten we, daar moeten we wat mee 
doen. Waarom voeren we duurzaamheid niet door in onze hele winkel? 

We zijn toen gaan onderzoeken hoe dat moet, waar je allemaal aan moet 

voldoen en hoe we onze klanten daarin nog beter kunnen bedienen.’

‘Onze klanten kopen heel bewust  
bloemen en vinden duurzaamheid  
steeds belangrijker. De mensen in 
Almere zijn al best ver daarin’

GOUD
Voor een duurzaamheidscertificaat moet je als bedrijf een duurzame 

bedrijfsvoering voeren én een duurzaam assortiment bloemen en plan-
ten hebben. A1-kwaliteit heet dat. ‘Dat betekent dus onbespoten en 

geen geverfde bloemen en planten, bloemen van het seizoen die op een 
eerlijke manier tot stand zijn gekomen. Maar onze bloemen waren al van 

A1-kwaliteit. Daarom hebben we ons vooral gericht op het aanpassen van 

de bedrijfsvoering, door gebruik te maken van ledverlichting, duurzame 
schoonmaakmiddelen en minder plastic. Onze medewerkers komen nu 

op de fiets en we gebruiken gerecyclede bloempotten en verkopen ook 
duurzame bamboepotten.’ Ze hebben nu een zilveren certificaat, maar 

natuurlijk gaan ze voor goud, zegt Nicole overtuigd. ‘Daar zijn we achter 

de schermen wel mee bezig.’ 

BLOEMENFEESTJE
Nicole wil haar klanten vooral een totaalbeleving geven. ‘Ik vind dat je er 

altijd een bloemenfeestje van moet maken, van a tot z. Onze klanten krij-

gen altijd een kopje koffie, we hebben een assortiment van speciale bloe-

men en af en toe iets geks moet ook kunnen. Zoals tijdens het warme weer 
toen er een ijskar in de zaak stond. Dat vernieuwende en onderscheidende, 
dat is wel onze kracht.’ Ze proberen ook de lokale ondernemers erbij te be-

trekken. ‘Zo hebben we Duin Brouwerij zelf benaderd voor een boeket met 

speciaalbiertjes erin. Ook werken we samen met een pioenrooskweker uit 

de buurt. En dat idee van de bamboepotten kregen we tijdens het Steiger-
festival in gesprek met andere duurzame ondernemers. Dan is het heel leuk 
om van klanten te horen ‘Wat een enthousiasme bij jullie!’ We zitten nog 

boordevol ideeën en plannen, maar het gaat nu al gewoon top!’

MEER INFORMATIE
www.aktiefbloemsierkunst.nl  

LOCATIE
Aktief Bloemsierkunst  
Danslaan 113a  
1326 NR Almere

THEMA’S

https://www.aktiefbloemsierkunst.nl/
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LIAN DE GIER 
MOZAÏEK FLOWER POWER CHALLENGE
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‘DE BOMEN KRIJGEN ZO EEN NIEUW LEVEN. 
DAT VIND IK EEN MOOIE GEDACHTE’

Kunstenares Lian de Gier bedacht een project waar iedereen aan mee kan 

werken: De Mozaïek Flower Power Challenge. Ze gebruikt hiervoor klei, 

gemaakt van houtzaagsel van gesnoeide en gekapte bomen uit Almere. 
Het groeiende mozaïek is opgebouwd uit losse kleibloemblaadjes en ver -

beeldt haar fantasiedroomtuin met planten, dieren en kunst. Ook de multi-
culturaliteit van Almere en de kenmerkende bloesembomen verwerkt ze in 

het kunstwerk. Het is de bedoeling dat het vijf meter lange en tweeënhalve 

meter hoge kunstwerk klaar is als Floriade Expo 2022 begint. 

Lian is als vrijwilliger bij Floriade betrokken. Tijdens een bespreking over 
wat ze zelf zou kunnen bijdragen kreeg ze het idee voor het mozaïek.  

‘Ik wilde graag iets groens doen voor de stad én mensen bij elkaar bren-

gen, vooral op het gebied van kunst. Ik was ook nieuw in de stad en op 
deze manier leer je andere mensen kennen. En kunst hoort natuurlijk bij 

de Expo.’ Ze laat zich in haar kunst vooral inspireren door de natuur en 
het recyclen van natuurlijke materialen. Dat de bomen uit Almere op deze 

manier een nieuw leven krijgen vindt ze een mooie gedachte. ‘De bomen 

zijn afkomstig van het Floriade-terrein, maar ook van zieke essen of andere 

omgekapte bomen. Dan is het toch een soort eerbetoon aan de natuur.’ 
Voor het recycleproject kreeg ze ook een financiële kickstart van Floriade 
Parade. 

VOOR EN DOOR IEDEREEN
Zomer 2019 begon Lian met haar mozaïek. Op het Floriade Festival gaf 
ze haar eerste workshop waar mensen de fantasiebloemblaadjes konden 
maken en schilderen. ‘Ik wil graag kunst en creativiteit en de liefde voor de 

natuur dichter bij de mensen brengen. Het is heel leuk als mensen na afloop 

zeggen, hé, ik ben niet creatief, maar dit kan ik wel. De één doet mee 

en enthousiasmeert de ander ook weer. Of mensen willen nog een keer 
meehelpen.’ En alles mag en iedereen kan meedoen. Lian wordt blij als ze 

haar kunstwerk letterlijk ziet groeien. ‘Hoe leuk is het dat sommige mensen 

zelfs hun eigen kleistukjes herkennen in het mozaïek! Met z,n allen iets heel 

moois maken. Daar gaat het om.’  

‘Ik wilde graag iets groens doen voor 
de stad én mensen bij elkaar brengen, 
vooral op het gebied van kunst’

CORONA
Het kunstwerk bestaat uit 25 mozaïekdelen, ze heeft nog wel even te gaan 

voordat het klaar is. ‘Nu alle festivals tijdens de coronatijd zijn afgeblazen 
wordt het lastig om workshops te geven. In de toekomst hoop ik wel weer 

door te kunnen. Ook heb ik nog genoeg plannen voor het maken van 
andere gezamenlijke kunstwerken en wil ik workshops gaan geven in Het 

Buitenhuis in Almere, in samenwerking met lokale ondernemers.’ Maar wat 

als het mozaïek niet op tijd afkomt? Dan is dat ook geen probleem, zegt ze 

nuchter. ‘Ik kijk altijd naar wat er nog wel kan en dat is best veel eigenlijk.’ 

MEER INFORMATIE
www.liandegier.nl
www.facebook.com/ 
Flower-Power-Challenge

LOCATIE
Atelier Lian de Gier  
Jamaicastraat 14  
1339 KN Almere

THEMA’S

https://liandegier.nl/
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SARAH GROEN 
KLANKBORDGROEP FLORIADE INCLUSIEF
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‘MENSEN MET EEN BEPERKING WORDEN 
VAAK ALS ONVOLWAARDIG GEZIEN’

Hoe kan Floriade Expo 2022 inclusiever? Daarover denkt ervaringsdes-

kundige Sarah Groen mee in de Klankbordgroep Floriade Inclusief.  

Om de Expo toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor haar dochter 
Mirthe. Zij is meervoudig gehandicapt en zit in een rolstoel. Op YouTube 

vlogt Sarah ook over haar gezin, haar visie en positieve levensinstelling.  
‘Om andere ouders te kunnen inspireren.’ Ze hoopt dat het écht een in-

clusieve Floriade wordt, waar ook mensen met beperkingen kunnen  

genieten. ‘Dat er eindelijk een plek is waar we onze dochter kunnen  
verschonen. Dat zou echt een unicum zijn.’ 

Het gemis aan sanitaire voorzieningen voor liggende verzorging is voor 

Sarahs gezin namelijk het grootste struikelblok bij een dagje uit. ‘Daar 

hebben we ons behoorlijk hard voor gemaakt in de groep. Als we nu naar 
een pretpark of dierentuin willen, moeten we van tevoren bellen of we onze 

dochter misschien bij de EHBO kunnen verschonen en afspoelen.’ Ook 
de bestrating is vaak een probleem,’ legt Sarah uit. ‘Die heb ik met mijn 

dochter getest op het Floriade-terrein. Om te kijken of er nog aanpassingen 

nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan hobbelige of te smalle paden, maar ook 

niet-toegankelijke bruggen. In het nieuwe stadscentrum van Almere Stad 
loop ik weleens met Mirthe die heuvel op. Die is zo stijl, dat kost zo veel 
kracht!’ Ligschommels zijn ook leuk, zegt Sarah, ‘maar dan wel zonder 

boomschors eronder. Daar kom je met een rolstoel echt niet doorheen’. 

INCLUSIEF EDUCATIEBOS
Stad & Natuur ontwikkelt met steun van het Leader fonds, een voor 
iedereen toegankelijk educatiebos op Stadslandgoed De Kemphaan. 

Ook daarin geeft Sarah advies. ‘Als er nu één voorbeeld is van een zo 

in clusief mogelijk project, is dit het wel. Fantastisch! Vanaf het begin worden 

mensen met een beperking erbij betrokken. Dan kan mijn dochter straks 
wél gewoon met haar groep mee als ze naar het bos gaan. Het betekent 

toch een stukje zelfstandigheid. Dat ze zelf de geur van het bos kan ruiken, 

de wind, de regen en de zon kan voelen. Maar vooral dat ze gewoon 

kan meedoen, net als iedereen.’ Sarah ziet dan ook zeker vooruitgang als 

het gaat om een inclusievere samenleving. Toch merkt ze nog wel veel on-
wetendheid over mensen met een beperking. ‘Ze worden vaak gezien als 

niet normaal, raar, eng of ziek in plaats van volwaardige mensen.’

‘Straks kan Mirthe wél gewoon met 
haar groep mee als ze naar het bos 
gaan’

MIKI4ALL 
Sarah is ook nog mede-eigenaar van MiKi4all, een inclusieve webshop 

met producten voor jong en oud, mét en zonder beperking. Zij gebruiken 
bewust modellen met zichtbare en niet-zichtbare beperkingen, maar dat zie 

je volgens haar bijna nergens. ‘Ik heb mijn dochter weleens opgegeven als 

model voor een speelgoedwinkel. Zij speelt ook gewoon met speelgoed. 

Maar dan kreeg ik te horen dat ze niet kan zitten.’ ‘Weet je’, zegt Sarah tot 
slot, ‘Mirthe is mijn energiebron. Daarom blijf ik strijden voor haar. Maar 
ook voor al die andere gezinnen die daar niet de middelen, tijd en energie 

voor hebben. Als ik dan iets heb bereikt, haal ik daar ook weer energie uit 

om door te gaan.’

MEER INFORMATIE
www.miki4all.nl
‘De Groentjes’  
op YouTube

THEMA’S

http://www.miki4all.nl
https://www.youtube.com/c/DeGroentjes
https://www.youtube.com/c/DeGroentjes
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MARTIJN GROOT 
ALLYBLIJFTBINNEN
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‘WE VINDEN HET LEUK OM OUT OF THE BOX 
TE DENKEN’ 

De kans is klein dat je als Almeerder #Allyblijftbinnen niet kent. Sinds 

 corona is het een begrip in heel Almere, zelfs daarbuiten. Een vrijwilligers-

initiatief van vijf creatieve ondernemers (Martijn Groot, Charlotte Schreu-
ders, Kevin van Drumpt, Mitchell Geleijnse en Stefano Hennevelt) die tijdens 

de coronaperiode originele en ludieke acties voor de stad bedenken. Vaak 
gekoppeld aan speciale dagen van het jaar. Het begon met een bootactie. 

Om ouderen van zorgcentrum De Kiekendief een hart onder de riem te 

steken met oudhollandse muziek. Dit was een groot succes. Martijn Groot, 
één van de initiatief nemers: ‘Iedere nieuwe actie wordt steeds weer gekker.’

‘Allyblijftbinnen is spontaan geboren. We hebben allemaal een eigen 

bedrijf en kennen elkaar vanuit het businessnetwerk. Door corona lag alles 

ineens stil. Toen dachten we wat kunnen we nog wél voor leuks doen voor 
de stad? Om Almeerders een steuntje in de rug te geven en die verbonden-

heid met elkaar te laten zien. Dat we samen sterk staan in deze moeilijke 
tijd.’ Inmiddels zijn we vele nieuwe acties verder. Van het verstoppen van 

10.000 paaseitjes, een Moederdagactie waarin ze huis-aan-huis T-shirts 

met daarop I love mama uitdeelden, tot het grootste online Koningsnacht-

feest op het dak van het WTC. ‘Dat feest was echt een gekkenhuis. Ik zag 
mensen online compleet uit hun panty scheuren van het dansen. Alle acties 
kunnen ook niet zonder de steun van talloze lokale sponsoren. De bedrij-

ven doen het allemaal belangeloos. Daar zijn we hen zo dankbaar voor.’   

EEN BAK HERRIE
Ze vinden het leuk om ‘out of the box’ te denken. ‘De acties bedenken we 
ook niet, die ontstaan gewoon.’ Met kerst deelden ze 1000 gratis kerst-

pakketten uit aan mensen die de Allyblijftbinnen-poster voor hun raam 

hadden geplakt. ‘Heel tof om die overal te zien hangen. We hoorden soms 

schrijnende verhalen. In sommige pakketten hebben we er toen maar wat 
VVV-bonnen bij gestopt.’ De acties zijn soms bewust op het randje, zegt 

Martijn in alle eerlijkheid. ‘We hebben nergens een vergunning voor aange-

vraagd. We reden met een kerstman en elfjes in een bus door heel Almere. 

Dan komt er ineens een bak herrie je straat inrijden en staat het vol met 
mensen. Iedereen weet wel dat het niet mag, maar is blij dat er even iets 

leuks gebeurt.’ Sommige acties hebben ze wel afgeblazen, als de  
veiligheid niet kon worden gewaarborgd. ‘We denken daar wel goed  

over na.’

‘Alle acties kunnen ook niet zonder  
de steun van talloze lokale sponsoren. 
De bedrijven doen het allemaal  
belangeloos. Daar zijn we hen  
zo dankbaar voor.’

ALLY IS HERE TO STAY!  
‘Weet je’, zegt Martijn, ‘als je zo veel leuke dingen hebt georganiseerd 
wordt het bijna normaal. We vergeten daardoor bijna wat voor bijzon-
ders we allemaal hebben gedaan en doen. Daar mogen we best trots op 

zijn’. En na corona? ‘Dan hebben we de hashtag allygaatnaarbuiten. Zo 

hebben we bijvoorbeeld het oude openluchttheater Castellum nieuw leven 

in geblazen: het Ally Amfitheater. Voor het organiseren van coranaproof 
festivals. Daar barst binnenkort het muziekfestival Ally Amfitheater weer los. 
Genoeg uitdagingen dus voor het team van Allybijftbinnen. Voorlopig is 

Ally here to stay!  

MEER INFORMATIE
www.allyblijftbinnen.nl
www.facebook.com/ 
allyblijftbinnen 

LOCATIE
TSRAV kantoor
Antennestraat 64-66  
1322 AS Almere

THEMA

http://www.allyblijftbinnen.nl
https://www.facebook.com/allyblijftbinnen
https://www.facebook.com/allyblijftbinnen
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MARIJNE LIESE-HAPPEL 
PHILADELPHIA WOONZORG
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‘ONZE BEWONERS WILLEN GEWOON EEN 
FIJN EN MOOI LEVEN’

Hoe combineer je zorg met community building om de leefbaarheid van 

een wijk te vergroten? Marijne Liese-Happel is locatiemanager van  

Philadelphia Zorg Oslostraat en Borneostraat. De Oslostraat is een woon-
locatie voor met name jongeren met een verstandelijke beperking die voor 

het eerst op zichzelf wonen. De Borneostraat is een samenwerkingsproject 
met gemeente Almere en woningcorporatie de Alliantie, om samen met de 

buurt en de Philadelphiabewoners de leefbaarheid te vergroten. Ze vertelt 

bevlogen over het unieke Mooi Leven-concept op beide locaties. ‘Onze 
bewoners willen helemaal geen zorg, maar gewoon een fijn en mooi leven.

Mooi Leven is een vorm van community building waarbij gelijkwaardigheid 

tussen alle betrokkenen centraal staat: ouders, bewoners, zorgverleners, 

vrijwilligers. Het doel is iedere bewoner een mooi leven geven. ‘Normaal 
ligt de regie en verantwoordelijkheid bij de zorginstelling en is vooral 

gericht op zorgverlening’, aldus Marijne. ‘Ook wordt vaak vóór ouders en 
bewoners bepaald: Zo doen wij dat hier nu eenmaal. Twee ontevreden 

vaders ontwikkelden daarom de visie achter dit concept. Om meer recht te 

doen aan ouders en bewoners zelf. Vanuit die visie hebben we met hen en 

een aantal ouders het concept uitgewerkt’.’ 

SAMEN
Er zijn geen regels en protocollen, maar afspraken op basis van de wensen 

van bewoners en hun ouders. ‘Samen besluiten nemen als team staat cen-

traal. Ik kan het wel allemaal gaan bedenken, maar het is juist fijn en goed 
als bewoners zelf meebeslissen. Ook het informele contact is belangrijk. 
Dus niet alleen jaarlijks een evaluatiegesprek met de familie op kantoor. 

We eten liever een ijsje met bewoners om te kijken en te horen hoe het 

gaat.’ Het is volgens Marijne zeker een zoektocht. ‘Veel experimenteren, 

evalueren en bijstellen waar nodig. Het gaat ook niet altijd goed, maar 
daar leer je van.’  

POP-UPRESTAURANT
‘Iedereen vervult op basis van eigen talenten haar of zijn baan’, legt 

 Marijne verder uit. ‘Kan iemand ook goed Zumbalessen geven of heeft 
iemand groene vingers? Dan kunnen ze dat toepassen. Maar ook ouders 

helpen mee. Eén van de moeders is onderwijskundige en heeft mijn team 
opgeleid. Een andere begon een pannenkoekenhuis op het terrein, een 

droom die uitkwam voor haar.’ Maandelijks wordt een pop-uprestaurant 

georganiseerd door een groep betrokken ouders, bewoners en wijkbe-
woners. ‘Heel mooi om dat samen te doen. Zo ontstaan allerlei mooie 

initia tieven en verbindingen met elkaar. Dat is de kracht van als je echt  
kijkt naar iemands wensen en dromen.’ 

VISIE
Marijne hoopt dat ze in de toekomst de samenwerking met woningcor-

poraties, zorg en gemeente  kunnen uitbouwen om de leefbaarheid in de 
wijken verder te vergroten. ‘Daar experimenteren we mee.  Door vanaf de 

start van een nieuwe wijk zoals de Indische Buurt  mensen in verbinding met 

elkaar te brengen en kijken welke gemeenschappelijke dromen ze hebben. 

Vanuit visie dus, zoals we nu ook hebben gedaan en minder vanuit beleid 
zoals we gewend zijn.’

‘Ik kan het wel allemaal gaan bedenken, 
maar het is juist fijn en goed als be-
woners zelf meebeslissen’

MEER INFORMATIE
www.philadelphia.nl 

THEMA

https://www.philadelphia.nl/home
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PAUL HOMAN 
PAUL’S IJS
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‘IJS IS TOCH HET ALLERLEKKERSTE.  
HET IS GEWOON EEN MAGISCH PRODUCT!’

Groentesoepijs, sangria-ijs, baklava-ijs of zelfs erwtensoep met worst-ijs. 

Geen smaak is te gek voor Paul’s IJs, ‘de meest gezellige en smaakvolle 

ijssalon van heel Almere’, aldus de slogan van de zaak. Van vers gemol-
ken biologische melk van Almeerse koeien. Het begon allemaal met een 

simpele ijswagen, nu ruim tien jaar geleden. Al snel werd het een door-
slaand succes. Op de plek van de wagen kwam na een paar jaar een 

echte ijswinkel. Inmiddels is daar een koffie- en broodjeszaak bijgekomen. 

Eigenaar Paul Homan: ‘Wat begon als een simpele ijswagen is uitgegroeid 
tot twee volwaardige horecazaken. Daar ben ik best wel trots op.’ 

Paul heeft vanaf de start van zijn onderneming de samenwerking gezocht 

met lokale ondernemers. ‘Waar mogelijk gebruiken we voor ons ijs lokale 

ingrediënten. We halen iedere ochtend verse melk van een duurzame 
biologische melkveehouder in Almere Buiten. Verser krijg je het niet. Ons 

kersenijs maken we van kersen van het Kersenboertje, een kersenteler uit 
Almere. Daar maken ze sap van en dat verwerken we weer in ons ijs.’ Hij 

vindt het leuk om met eerlijke producten weer iets te maken. Klanten waar-

deren dat volgens hem ook. De bramen krijgen ze van klanten uit hun eigen 

tuin. ‘Met tassen of emmers vol komen ze die dan brengen. In ruil krijgen ze 
een litertje eigen bramenijs.’ Maar wat maakt zijn ijs nou zo smaakvol en 
het lekkerst? ‘Dat is toch die verse melk hè? Het smaakt echt anders en veel 

romiger. Het is ook uniek. In Nederland heb je wel 600 ijswinkels, maar 

daarvan gebruiken er maar 50 verse melk.’ 

MAGISCH PRODUCT
Het idee voor een eigen ijszaak had hij al in zijn jeugd. ‘Toen ik een jaar 

of 12 was, woonde ik in Amsterdam. Ik fietste altijd naar een ijswinkel 

daar. Toen dacht ik al, dat wil ik later ook. IJs is toch het allerlekkerste. Het 

is gewoon een magisch product! Op een gegeven moment kwam ik in de 
horeca terecht. Het was crisistijd, in 2010, en het was toen erg moeilijk om 

een geschikte locatie te vinden. Op straat zag ik al die loempia- en olie-

bollenkramen en dacht, als ik nu eens op een hele drukke plek in Almere 

een ijskraam begin? En zo is het gegaan.’ 

‘We halen iedere ochtend verse melk  
bij een duurzame biologische melkvee-
houder in Almere Buiten. Verser krijg je 
het niet’

SINTERKLAAS
Sinds zijn compagnon de zaak overnam, staat Paul niet meer zelf achter de 

ijsmachine. Maar hij mist het niet. ‘Ik heb bewust die keuze gemaakt en vind 
het ook weer leuk om nieuwe dingen op te zetten.’ Hij is druk in de weer 

met plannen voor zijn koffie- en broodjeszaak. Maar zijn liefde voor ijs blijft 

altijd. Hij haalt er regelmatig nog eentje. ‘Als je met mooi weer dan die 

enorme rij mensen ziet. Geweldig! Ik heb mezelf weleens met Sinterklaas 
vergeleken. Je kunt kinderen niet blijer maken dan met een ijsje.’

MEER INFORMATIE
www.paulsijs.nl
www.kersenboertje.nl

LOCATIE
Paul’s IJs  
Rio de Janeiroplein 2  
1334 HE Almere 

THEMA
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BAUKE HOUTSMA 
DIRECTEUR AERES VMBO & MBO ALMERE  
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‘IK BEN ER TROTS OP DAT AERES EN  
FLORIADE BELANGRIJKE PARTNERS ZIJN’

Aeres VMBO & MBO Almere is niet zomaar een school. Naast een Ge-
zonde School en een Eco-School is het ook nog een Unesco-school én ze 
werken samen met Floriade. Genoeg reden voor een gesprek met directeur 

Bauke Houtsma over zijn missie om de school nog gezonder te maken, te 
verduurzamen en te vergroenen. ‘Ik ben trots op wat we al hebben bereikt 

en dat Aeres, een relatief kleine school, zo’n belangrijke partner is van 
 Floriade. Maar’, zo zegt Bauke stellig: ‘het is nog niet goed genoeg.’ De 
wens is om binnen allerlei groene thema’s een kennisinstelling te worden, 

waar kennis ontwikkeld maar ook gehaald kan worden.’

De school biedt beroepsgerichte opleidingen aan binnen het groene do-
mein. ‘Alles wat groeit en bloeit zeg maar. De thema’s dieren, planten, tui-
nen en voeding staan in het profiel centraal. Leerlingen leren bijvoorbeeld 

voor dierenverzorger of worden toegepast bioloog.’ Met de drie certifi-

caten is Bauke al heel blij. Toch ziet hij graag dat de thema’s van Growing 
Green Cities in het hele onderwijsprogramma worden opgenomen. ‘En dan 

veel breder. Duurzaamheid moet echt in de haarvaten van onze organisatie 
gaan zitten! Ook omdat deze thema’s het beste bij ons passen en bij wat 

we als school willen zijn.’

SDG’S 
In 2015 riepen de Verenigde Naties 17 ‘Sustainable Development Goals’ 
(SDG’s) in het leven om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 

Aeres besteedt daar als Unesco-school veel aandacht aan. ‘We organi-
seren een heleboel projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals 

tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Dan zijn er work-
shops die een link hebben met deze SDG-doelen. Fantastisch vinden onze 
leerlingen dat.’ Eco-School is het wereldwijde keurmerk om leerlingen te 

stimuleren tot duurzaam denken en doen. Ook die certificering heeft Aeres 
op zak. ‘Het gebruik van water en elektriciteit, afvalscheiding zijn allemaal 

thema’s die passen bij ons profiel.’ En gezondheid? ‘Ja, we zijn ook een 

Gezonde School. Frikandellen en patat worden niet aangeboden. Al jaren 
organiseren we een gezonde schoolweek waar we ook een onderwijsprijs 
voor kregen. Er is een watertappunt en iedere leerling heeft een Dopper-

waterfles. We waren ook een van de eerste scholen met een rookvrij 
schoolterrein.’

‘Duurzaamheid moet echt in de haar- 
vaten van onze organisatie komen te  
zitten. Ook omdat deze thema’s het  
beste bij ons passen en bij wat we  
als school willen zijn’

VLIEGWIEL
Het is belangrijk om te laten zien wie je bent en wat je belangrijk vindt, 
aldus Bauke. ‘Duurzaamheid raakt ons allemaal. Het gaat vaak ook om 

innovaties en nieuwe ideeën. Dat maakt duurzaamheid een heel positief 
onderwerp. Waar ik me vanuit de school bij kan aansluiten doe ik dat dan 

ook, zoals bij Floriade. We gebruiken de samenwerking als een enorm 
vliegwiel voor innovaties van de school.’ Als groene school heeft Aeres 
op dat vlak veel kennis in huis. Die kun je volgens Bauke op de Expo weer 

etaleren. ‘Zo werken we ook samen met Floriade Academy. Laatst zijn 
onze studenten gevraagd mee te denken over wijkontwikkeling op het 

Floriade terrein. Ze dienen dan echt als denktank en worden zo betrokken 
bij Floriade.’    

MEER INFORMATIE
www.sdgnederland.nl/ 
over-sdg-nederland/ 
www.aeresvmbo.nl/almere
www.aeresmbo.nl/almere

LOCATIE
Aeres VMBO & MBO  
Heliumweg 1 
1362 JA Almere
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http://www.sdgnederland.nl/ over-sdg-nederland/
http://www.sdgnederland.nl/ over-sdg-nederland/
http://www.aeresvmbo.nl/almere
http://www.aeresmbo.nl/almere
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ELISABETH DE JONG 
FLORIADE EXPO 2022
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‘IK KAN NIET WACHTEN OM AL DIE BLIJE 
KINDEREN TE ZIEN RONDRENNEN’

‘Werken aan grote projecten met een duurzaam thema, waarin weten-
schap een mooie plek krijgt.’ Dat  is wat Elisabeth de Jong het liefste doet, 
zo staat op haar LinkedIn-profiel. Als Floriade-projectleider in project 

FloriALLY is ze dan ook helemaal op haar plek. Elisabeth houdt zich onder 
andere bezig met het opzetten en uitrollen van FLoriALLY. Dat is het edu-

catieve verdiepingsprogramma voor Almeerse basisscholen. Om kinderen 
op een speelse en educatieve manier te betrekken bij Floriade Expo 2022. 
‘We hebben echt een heel mooi programma neergezet en krijgen al veel 

enthousiaste reacties op het lesmateriaal.’ 

Elisabeth begeleidde de samenwerking tussen Collage-Almere en Stad & 
Natuur en de totstandkoming van het bijbehorende FloriALLY-programma-
boekje voor scholen. Daarin staat het gehele lesaanbod. Dat is gebaseerd 

op de vier thema’s van Floriade en Growing Green Cities: groen, gezond-

heid, energie en voeding. ‘Het programma is al door heel veel scholen af-
genomen en dat in coronatijd! Ook de schoolreizen naar Floriade kunnen 

worden geboekt. Ik kan niet wachten om al die blije kinderen straks te zien 
rondrennen en de kabelbaan ingaan!’ 

FLORIADE KIDS EXPEDITIE
Elisabeth geeft ook de kinderprogrammering vorm tijdens de Expo. Samen 
met Stad & Natuur is Elisabeth nu bezig met het bedenken en vormgeven 
van de zogenaamde Floriade Kids Expeditie. Een rondgang voor school-

klassen en gezinnen met kinderen langs alle highlights van Floriade.  ‘We 
kijken naar de beste route en welk achterliggend verhaal we willen over-

brengen.’ De route moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen, 
legt Elisabeth uit. ‘Dus geen vaste volgorde, overzichtelijk en laagd  rem-
pelig. En vooral niet té veel highlights. Na twee uur wandelen over Floriade 

ben ik zelf al helemaal moe. Het is echt heel groot. Ik kan me voorstellen 
dat je als schoolklas denkt, waar moet ik beginnen!’ 

‘Het is zo belangrijk om jongeren een 
stem te geven in hun eigen toekomst’

YOUTH FUTURE CONFERENCE
In november 2021 is de hybride Youth Future Conference over Growing 
Green Cities. Ook hier is Elisabeth als projectmanager vanuit Floriade bij 
betrokken. Een weekend lang discussiëren jongeren over oplossingen voor 

vraagstukken over natuur, klimaat, duurzaamheid, groene steden, energie, 

voedsel en gezondheid. Om na te denken over hun eigen toekomst en te 
kijken hoe het in hun eigen omgeving beter kan. ‘Het is de bedoeling om 
tijdens de Expo in 2022 daarop voort te borduren en de jongeren een 
podium te geven voor al deze ideeën. Het is zo belangrijk om jongeren  

een stem te geven in hun eigen toekomst. Zij moeten die Growing Green 

Cities ten slotte bouwen.’ 

VERSCHILLENDE CULTUREN
‘De oplossingen voor al deze vraagstukken zijn vaak niet binnen hand-

bereik, geeft Elisabeth aan. ‘Maar als Floriade straks opengaat, kunnen 
we samen met onze partners alle  schoolkinderen wel laten zien wat er 

 allemaal mogelijk is, om die groene stad van de toekomst vorm te geven. 
En welke stappen zij daarin zelf kunnen zetten. Ook komen ze op de Expo 
in aanraking met andere landen en culturen, die daar hun eigen oplossin-

gen presenteren én de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ik vind dat 
een ontzettend mooi doel. Geweldig dat ik daaraan een bijdrage kan 

leveren.’ 

 

MEER INFORMATIE
www.florially.nl
www.kidsclimateconference.nl
www.floriade.com/ 
schoolreizen 

LOCATIE
Floriade Expo 2022  
Archerpad 8  
1324 ZZ Almere
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https://www.collage-almere.nl/FloriALLY
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LOEK KAIZER EN MICHIEL BROEKMAN 
SUPPORTERS VAN SCHOON



57 

‘ZELFS IN JE DRIEDELIGE PAK KUN JE  
PRIMA PRIKKEN HOOR!’

‘Een vuilniszak vol met restafval in slechts twee uurtjes tijd. En nog een 

halve zak aan blikjes en heel veel mondkapjes.’ Dat is wat buurtconciër-

ge Loek Kaizer zo gemiddeld in de week bij elkaar prikt in de Gouwen. 
Collega Michiel Broekman is ook een fanatieke prikker, maar dan in de 

Wierden. Beiden zijn Supporter van Schoon en zetten zich in voor een  
100 procent afvalvrij Almere. Ze maaien ook nog het gras, doen aan 

groenonderhoud en verrichten huis-en tuinklusjes voor mensen in de  

buurt. Wat is het gekste dat ze tijdens het prikken zijn tegengekomen?  
Michiel: ‘Een heel groot zilverkleurig hart. Dat heb ik maar aan mijn  

vriendin gegeven’.

Loek begon als buurtconciërge in de Gouwen en heeft nu heel Almere- 

Haven onder zijn hoede. Michiels werkterrein is de Wierden. Van de 
 gemeente kreeg Loek als waardering al eens een prikkar. Recent kwam 

daar een gloednieuwe bakfiets bij, vertelt hij trots. Loek is ‘de ogen en oren 
van de buurt’, zoals hij het zelf noemt. Michiel: ‘Tijdens het prikken contro-

leren we de buurt en verrichtten tegelijkertijd allerlei hand- en spandiensten 

die in de wijk nodig zijn. Kijk, als een ouder iemand bijna zijn nek breekt 

omdat het gras tussen de straat voor zijn deur twee meter hoog staat,  
dat wil je natuurlijk niet. Als wij dan langs zijn geweest en het pad is weer 
superschoon, dan krijg je een lach. Daar doe je het voor. Het is gewoon  

het leukste werk dat er is!’

BUITENBETER APP
Het gaat om zo veel meer dan alleen prikken van zwerfafval, zegt Loek. 
‘We controleren ook het straatwerk of verstopte putten. Als ik een verzak-

te stoep zie, geef ik dat gelijk door via de BuitenBeter app.’ Michel: ‘Of 

kapotte straatverlichting of vuildumpingen. Dan maken we een foto, voeren 

de locatie in en meestal wordt er dan wel wat aan gedaan.’ Loek: ‘We 
controleren dat wel natuurlijk.’ Michiel: ‘Zien we een vuilniszak naast de 

bak, dan snijden we die open en gaan op zoek naar een adres.  

Dan vragen we of ze dat niet meer willen doen.’ Dat moet je natuurlijk wel 

met een beetje tact doen, zegt Loek. Michel: ‘Maar als je zegt jouw wijk is 

ook mijn wijk en we willen samen in een schone wijk wonen, dan hebben 
ze meestal niet zo veel meer te zeggen.’ 

‘Het is gewoon het allerleukste werk  
wat er is!’

VRIJWILLIGERS NODIG
Loek: ‘Het allerbelangrijkste is dat je als buurtconciërge het aanspreekpunt 

bent van de buurt. Je kunt echt iets voor de buurt betekenen. We zijn de 

verbinding tussen gemeente, woningcorporaties en de bewoners. Maar 
mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.’ Eigenlijk moet de 

mentaliteit van de mensen veranderen, vindt Michiel, ‘maar tot die tijd is 
prikken hard nodig.’ Loek: ‘Dat zou veel meer moeten gebeuren, maar er 

zijn nog te weinig vrijwilligers. Ik doe dan ook zeker een oproep, want 

iedereen kan meehelpen.’ Michiel: ‘Zelfs in je driedelige pak kun je prima 

prikken hoor!’ Loek: ‘Je bent lekker buiten en het is ook nog heel goed voor 
je conditie.’ 

MEER INFORMATIE
supportervanschoon.nl/ 
almere  
www.buitenbeter.nl

THEMA’S

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/kaart/
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/kaart/
http://www.buitenbeter.nl
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ROOS VAN KESTEREN 
MEDEWERKER PROGRAMMERING 
EDUCATIE STAD & NATUUR
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‘DE NATUUR IS NIET VER WEG, IN JE 
ACHTERTUIN KUN JE AL INSECTEN ZOEKEN’

Poep. Daar valt meer over te vertellen dan je in eerste instantie denkt. 

Roos van Kesteren weet er inmiddels alles van. Ze werkt al ruim 3 jaar als 

programmamedewerker Educatie voor Stad & Natuur. Dat is hét expertise-
centrum in Almere op het gebied van publieksprogrammering en educatie 

voor natuur, milieu en duurzaamheid. Speciaal voor scholen ontwikkelde 
Roos het lesprogramma Vette shit! Met een workshop, een speurtocht en 

zelfs een Vette shit! Laboratorium. ‘Alles wat je maar wilt weten over dieren- 

en mensenpoep, superinteressant. Er komen nu ook heel veel gezinnen op 
af. Dat is heel leuk.’ 

Op acht locaties in Almere organiseert Stad &Natuur een diversiteit aan 

lessen, evenementen en activiteiten voor alle leeftijden en alle onderwijs-

niveaus. ‘Daarmee verrijken we de stad met een heleboel groeneducatie. 
Waardoor je de natuur kunt beleven op een leuke en laagdrempelige 

manier’. Samen met Collage, het centrum voor cultuuronderwijs maken 
Roos en haar team nog veel meer andere lesprogramma’s voor scholen. 

‘Zoals  FloriAlly. Dat is het educatieve lesprogramma dat is gelinkt aan de 

vier Growing Green Cities thema’s van Floriade. Daarin hebben we cultuur 

en natuur samengebracht in één lesprogramma. Heel bijzonder dat ik  
daaraan kan bijdragen en kinderen blij kan maken.’ 

‘WOW, IS DIT EEN ECHTE KOE?’
Roos beseft steeds meer hoe belangrijk het is om de natuur al van jongs af 

aan mee te krijgen. ‘Wat de natuur is, hoe het werkt en wat je moet doen 
om het zo mooi te houden. Dus niet je hele tuin vol met tegels, maar ook 
een vlinderstruik erin voor onder andere vlinders en bijen.’ Ze merkt zeker 

dat er behoefte is aan natuureducatie. ‘Vooral voor kinderen uit de stad. 

“Wow, is dit een echte koe?”, hoor ik dan tijdens de lessen over boer- 

derij educatie. Dat is best wel heftig.’ Sommigen vinden het ook spannend in 
de natuur, maar na een tijdje gaan ze ervoor. Dat is superleuk om te zien. 

Ik hoop vooral dat kinderen lekker naar buiten gaan. De natuur is niet ver 

weg. In je achtertuin of in het bos om de hoek kun je al insecten zoeken.’ 

‘Hoe vogels klinken is belangrijk, maar 
óók hoe je duurzamer kunt leven’

FAVORIETE SPIJKERBROEK
‘De evenementen, alle projecten en lessen en de unieke combinaties die we 

bedenken, kunnen we niet doen zonder onze samenwerkingspartners in de 
stad’, aldus Roos. ‘Bijvoorbeeld het Upcyclecentrum. Daarmee hebben we 

heel mooi lesmateriaal ontwikkeld over upcyclen. Want hoe vogels klinken 

is belangrijk, maar óók hoe je duurzamer kunt leven. Als je dan hoort hoe-
veel kleding er wordt weggegooid. Soms nog met de kaartjes eraan! Je 

hoopt dan natuurlijk dat kinderen de geleerde lessen weer aan hun ouders 
doorgeven.’ Laatst was Roos nog bij zo’n les waar kinderen van oude  

spijkerbroeken nieuwe maken. ‘“Dit is mijn nieuwe favoriete spijkerbroek”, 

zei een meisje toen heel enthousiast. Dat ze heeft gezien dat je niet iets 

nieuws hoeft te kopen, maar van iets ouds ook iets waardevols kan maken, 
ja, dat vond ik echt heel mooi.’ 

MEER INFORMATIE
www.florially.nl
www.stadennatuur.nl  

LOCATIE
Stad & Natuur Almere  
Kemphaanstraat 1  
1358 AD Almere

THEMA’S

https://www.collage-almere.nl/FloriALLY
https://www.stadennatuur.nl/
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SABINA KOK 
UPCYCLECENTRUM EN ALMERE ON STAGE
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‘KINDEREN ZIJN DE BASIS VOOR VERANDE-
RINGEN. IK WIL HIER AAN BIJDRAGEN’

Sabina Kok kreeg eerder al een speld voor haar bijdrage aan BRUG  

naar de Toekomst. Vanuit een opdracht voor de Meergronden, bedacht  

ze samen met Kleur in Cultuur een plan voor een brug ter hoogte van het  
Floriade-terrein. Om de fietsroutes van Almere Stad naar Almere Haven 

voor de leerlingen van de Meergronden korter te maken. Sinds 2010 
werkt Sabina als zelfstandig projectmanager aan verschillende onderwijs-

projecten. De rode draad in haar werk is dat ze in alles verbindingen legt. 

Daarbij is haar liefde voor de stad een drijfveer. ‘Ik woon hier sinds 1978. 
Ik ben in Almere opgegroeid en draag graag bij aan de leus: het kan in 

Almere! ’

Ze denkt voortdurend in mogelijkheden en kansen voor Almere als het  

gaat om duurzaamheid, circulaire economie en upcyclen. ‘In opdracht  
van Stad & Natuur coördineer ik het educatieve programma voor het  

Upcyclecentrum. We maken groene onderwijspakketten en bieden het 
aan.’ Sabina gelooft heilig in de circulaire economie. ‘Maar als we in 

2050 onze werelddoelen willen halen, moet je beginnen bij de kinderen 

van nu, eigenlijk al vanaf de crèche. Zij zijn de basis voor veranderingen. 

Het begint bij  bewustzijn en daarvoor heb je onderwijs nodig. Daar hoop 
ik op mijn manier een bijdrage aan te leveren.’ En het werkt, vertelt ze 
enthousiast. ‘Kinderen die in het Upcyclecenter zijn geweest vragen nu al: 

oma, waarom heeft u nog geen groenbakje?’

VERBINDINGEN LEGGEN
De verbinding leggen tussen initiatieven op het gebied van duurzaamheid, 
circulariteit en upcyclen staat centraal. ‘Het Upcyclecentrum ligt tegenover 

het Floriade-terrein en dan kom ik ook in aanraking met initiatieven die  

rondom Floriade Expo 2022 worden aangeboden. Dan probeer ik die  

verbinding te zoeken. Tijdens de circulaire projectweek van de Meer- 
gronden zorgde ik dan dat daar ook een uitstapje naar het Floriade-terrein 

in zat, een rondleiding in het upcyclecentrum én een presentatie over de 

duurzaamheidsagenda.’ Maar ook samen met de ondernemers op het Up-

cyclecentrum bedenkt ze lessen waarin het thema duurzaamheid terugkomt. 

‘Hoe kun je bijvoorbeeld van oude kleding weer iets nieuws maken?’

‘Kinderen die in het upcyclecenter zijn 
geweest vragen nu al: oma, waarom 
heeft u nog geen groenbakje?’

ALMERE ON STAGE
Sabina werkt ook nog als projectleider voor Almere on Stage, waar 

vmbo-leerlingen worden gematcht aan ondernemers en organisaties om 
kennis te maken met het bedrijfsleven. ‘Ook in dit project probeer ik de 

groene en circulaire beroepen te promoten. Kies eens voor het Upcycle-
center of Stadsreiniging, zeg ik dan. Het heet misschien wel vuilnisman, 

maar kinderen hebben geen idee wat voor vitaal beroep zij uitvoeren.’  En 

als we inzetten op windenergie moet je opleidingen daar wel op afstem-

men en leerlingen weer meer kennis laten maken met techniek. Dat is het 
speelveld waar ik tussen zit. We zien iets aankomen of er is een bepaalde 
vraag. Hoe kun je dat met elkaar verbinden? Daar mag ik een rol in spelen. 

Ik vind dat ontzettend leuk om te doen.’ De provincie Flevoland heeft haar 

nu zelfs gevraagd als regisseur van de provinciale Human Capital Agenda 

Klimaatopgave, zegt ze trots. ‘Ik voel me af en toe net zo’n knooppunt.’

MEER INFORMATIE
www.almere.nl/wonen/ 
afval/upcyclecentrum/  
www.almereonstage.nl

LOCATIE
Upcyclecentrum Almere Haven  
De Steiger 113 
1351 AK Almere Haven

THEMA

https://www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum/
https://www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum/
http://www.almereonstage.nl
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IRMA KOOIMAN 
DE BEZIGE BUUR, GROENE BUUR, GROEN- EN 
AFVALCOACH, PEUK MEUK-ACTIE  
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‘DE PLASTIC SOEP BEGINT TOCH ECHT  
GEWOON OP STRAAT’

‘Wist je dat één peuk wel 8 liter watervervuiling oplevert’? vraagt Bezige 

Buur, Groene Buur en groen en- afvalcoach Irma Kooiman. ‘Gisteren vond 

ze alweer 103 peuken. ‘Dit was alleen een rondje door het park. Daar 
ligt veel minder. Maar op een parkeerplaats, achter winkels of onder flats 

kun je er wel 600 wegrapen! Vijf jaar geleden had ik het niet in mijn hoofd 
gehaald om me bezig te gaan houden met zwerfafval rapen. Nu doe ik 

het vol trots. Iets op straat gooien is fout, maar het laten liggen maakt je 

ongewild ook medeveroorzaker van een vervuild straatbeeld.’

Sinds Irma een hond heeft en meer wandelt, valt het haar op hoeveel zwerf -
afval er ligt. ‘En grofvuil, zoals bouwmaterialen en zandzakken, maar ook 

te lang geparkeerde aanhangwagens.’ Toch is volgens Irma het meest 

gevonden afval-item de filters van sigaretten. ‘Ken je het peukenmeisje? 
Zij  organiseert voor de derde keer de landelijke Peuk Meuk-actie. In één 

maand zo veel mogelijk peuken oprapen en registreren, om te laten zien 
hoe groot het milieuprobleem is. ‘Ik heb Stad & Natuur bereid gevonden 

aan het event reuring te geven. Voor sommigen lijkt het misschien een ver-

van-mijn-bed-show, maar de plastic soep begint toch echt gewoon  

op straat!’ 

BEZIGE BUUR
Daarom startte Irma anderhalf jaar geleden een schoonmaakactie in de 

wijk. Dat rolde ze verder uit in Bezige Buur. ‘Een keer per maand is er een 

groepsgewijze clean-up. Meestal zijn we met vier of vijf man, maar het 
groeit niet hard genoeg. Veel mensen waarderen het wat we doen. Toch 
wil ik iedereen uitnodigen om eens mee te gaan. Ik weet zeker dat dat heel 

confronterend is.’ Irma ziet graag dat de gemeente meer samenwerkt met 

de Bezige Buur. ‘Daardoor word je wel geloofwaardiger.’ Na de zwerf-

vuilactie benaderde het wijkteam Irma voor Groene Buur. ‘Weer iets erbij! 
Maar even lekker met de bloemetjes bezig zijn in plaats van het oprapen 

van andermans peuken, is ook wel leuk. Werken aan vergroening, het voor-

komen van hittestress en biodiversiteit is namelijk net zo belangrijk. Dus nu is 

Irma ook in de weer met gevel- en boomspiegeltuintjes. ‘Dat is toch de kers 

op de taart van een opgeruimde buurt.’

‘Iets op straat gooien is fout, maar het 
laten liggen maakt je ongewild ook  
medeveroorzaker van een vervuild 
straatbeeld’

LITTERATI EN HELEMAALGROEN
‘Het is een illusie dat door het oprapen van zwerfafval het afvalprobleem 

is opgelost. Het gaat er vooral om dat je vastlegt wat je doet en vindt. Op 
basis van data-analyse kan de politiek daarop inspelen of bronnenaanpak 

doen.’ Zelf gebruikt ze de HelemaalGroen-app en de Litterati-app. ‘Met de 

eerste leg ik mijn route vast. Alles wat ik verzamel, fotografeer ik en zet ik 

in de wereldwijd gebruikte Litterati-app, een zwerfafval-database.’ Maar 
Irma wil meer. Ze is bezig met een label voor Schoonste wijk van Almere. 
‘Onze wijk moet dan als voorbeeldfunctie dienen voor andere wijken.’ Toch 

gaat ze zeker door met rapen. ‘Ik weet namelijk dat vogels hun nesten van 

natuurlijke materialen maken omdat ik het plastic heb weggehaald. Dat is 

het allerbelangrijkste. Dat zouden veel meer mensen moeten doen.’

MEER INFORMATIE
www.litterati.org 
www.helemaalgroen.nl 
facebook.com/ 
debezigebuur

THEMA’S

https://litterati.org/
https://www.helemaalgroen.nl/
http://facebook.com/
debezigebuur
http://facebook.com/
debezigebuur
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MANNIE KRAK 
FLORIALLY OVER NATUUR, DUURZAAMHEID 
EN TECHNNIEK/ELECTRICITEIT
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‘EEN ZAADJE IN DE GROND STOPPEN 
VINDEN KINDEREN GEWELDIG’

Maak een gaatje in een schoenendoos, stop er wat aarde in en zaai daar-

in een bonenzaadje. Door het gaatje komt licht. Het plantje groeit erdoor-

heen en voilà; je hebt een heus groeilabyrint! Het is één van de workshops 
die kunstenares Mannie Krak bedacht voor het speciaal voor Floriade Expo 

2022 ontwikkelde lesprogramma FloriAlly. Om kinderen te laten ontdek-
ken wat licht (en water) met planten doen. ‘Mijn lessen zijn altijd in het 

verlengde van wat ik zelf als kunstenaar leuk vind. Als kind maakte ik ook 

zo’n groeilabyrint en dacht, dat is superleuk. Dat moet iedereen een keer 
gedaan hebben!’ 

Zowel in haar kunst als de lessen voor FloriAlly legt zij de link tussen 

natuur, duurzaamheid, techniek en elektriciteit. ‘Een zaadje in de grond 

stoppen vinden kinderen geweldig’, zegt Mannie. ‘Kinderen krijgen dat niet 
standaard van huis uit mee, om dat soort dingen te leren. Dat een plantje 

water nodig heeft weten ze nog wel, maar licht?’ Dat geldt ook voor hun 
basiskennis van elektriciteit, motors of bijvoorbeeld stroomkringen, zo merkt 

ze in de technieklessen die ze ook geeft. ‘De meeste kinderen vinden het 

uit elkaar halen van oude apparaten ontzettend bijzonder. “Is dit de motor, 

juf?”, vragen ze dan. De hele basisschoolleeftijd hebben ze daar nog  
nooit iets mee gedaan. Voor mij is het heel normaal om dat te doen en  
zelf dingen te repareren. Of iets te maken van restmaterialen. Dat deden  

we bij ons thuis altijd.’ 

UPCYCLEN
Voor Mannie is duurzaam leven heel gewoon. Of het nu gaat om bewuste 
keuzes maken in de supermarkt, afval in de juiste prullenbak gooien of 

rijden in een elektrische auto. Maar dat is in veel gezinnen anders, hoort 

ze van de kinderen. ‘Die ouders kan ik niet meer veranderen, maar ik kan 

hun kinderen wél meegeven dat je afval niet op straat moet gooien. En 
dat je er ook iets heel waardevols van kan maken. Want upcyclen is nog 

beter en duurzamer.’ Iets knutselen van afvalmateriaal vinden kinderen 

heel inspi rerend, merkt Mannie. ‘En dat dat dan ook gewoon mag, vinden 

ze  fantastisch!  Ze zien in de raarste afvalstukken de mooiste dingen ver-

schijnen. Vooral kleine kinderen staan daar nog heel erg voor open.’ 

‘Ik wil kinderen meegeven dat kunst 
meer is dan alleen schilderen, tekenen 
of kleien’

PIMPELPAARSE LEEUW
Naast alle workshops en lessen die ze geeft, is Mannie ook kunstenares. 

‘Juist die mix vind ik leuk. De hele dag in mijn eentje in mijn atelier is ook 
niet gezond. Ik vind het fijn om in de klassen inspiratie op te doen en het 

enthousiasme van de kinderen te zien.’ Mannie neemt ook altijd een eigen 
kunstwerk van afval mee. ‘Ik wil de kinderen vooral meegeven dat kunst 

meer inhoudt dan alleen schilderen, tekenen of kleien. Ik merk dat ze daar 

soms moeite mee hebben, bijvoorbeeld tijdens het knutselen van een fan-

tasiedier. Sommigen zijn al zo geconditioneerd wat wél en niet hoort. Dan 
zeg ik, jullie zijn de kunstenaar. Als jij een pimpelpaarse leeuw wil maken, 
dan mag dat. Het is jouw leeuw. Dat maakt hem juist extra bijzonder.’  

MEER INFORMATIE
www.manniekrak.nl 
www.facebook.com/ 
mannie.krak

LOCATIE
Broedplaats De Blauwe Reiger
De Steiger 77, unit 8j
1351 AE Almere

THEMA’S

https://manniekrak.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mannie.krak
https://www.facebook.com/mannie.krak
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MARIO KRAMER 
TINY FOREST DE VLIEGER EN FIETSERSBOND
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VERWAARLOOSD PARK WERD EEN TINY  
FOREST MET BEHULP VAN INWONERS

‘Het mooiste en schoonste park van Almere,’ zo omschrijft Mario Kramer 

het Vliegerpark in Almere. In 2018 knapte hij samen met andere bewoners 

van Buurtbeheergroep De Vliegeraars het verwaarloosde park helemaal 
op. Sindsdien zorgen ze zelf voor het onderhoud. Anderhalf jaar geleden 

kwam daar de aanleg van een tiny forest in het park bij. En hoe kan het 
ook bijna anders, in de vorm van een heuse vlieger. ‘Het bos is heel mooi 

geworden. Je waant je hier echt in de middle of nowhere.’

Met behulp van bewoners en kinderen van de Regenboogschool werden 

de planten en bomen geplant. Het bos wordt veel door kinderen gebruikt 
voor het bouwen van hutten, er zijn vleermuis- en mezenkasten, een pick-

nickplek en een meditatiepad. ‘Ook het ‘bijenlint’ van meerjarige planten 

is goed gelukt en staat er prachtig bij’, aldus Mario. ‘Daar komen allerlei 
insecten op af en dat is weer goed voor de bestrijding van de rupsenplaag. 

De vogels die erop afkomen eten dan ook de larven van de rupsen op. 
Maar of het echt effect heeft, dat is nog even afwachten.’  

DISTELS
Eens in de veertien dagen onderhoudt een groep vrijwilligers het tiny  
forest. ‘Hoewel het een onderhoudsvrij bos is, moet je toch af en toe wat 
weghalen. De berenklauw hebben we onder controle, maar het blijft wel 

altijd een strijd. Nieuwe leden zijn daarom heel welkom. We redden het  

net aan.’ Er is volgens Mario weleens een richtingenstrijd over wat te doen 

met de distels, weghalen of laten staan, maar verder gaat het heel goed. 
‘De buurt vindt het prachtig wat we doen. Nu met de coronacrisis zijn er 
ook veel mensen die hier anders nooit komen. Je ziet studenten met hun 

laptops om te werken of lekker te relaxen. Ook worden vuurtjes gestookt  

in de vuurschalen, maar het wordt allemaal keurig onderhouden. Dat is 

heel leuk om te zien.’  

FIETSERSBOND
Als betrokken Almeerder met een groen hart was Mario ook lange tijd 

actief in de lokale politiek voor GroenLinks. Daarnaast is hij sinds 1981 
actief voor de Fietsersbond. Hij overlegt met de gemeente over fietspaden, 

stimuleert het fietsen, geeft les op scholen over veilig fietsen en e-bikes en 
organiseerde een symposium over fietsen en gezondheid in Almere. Een 

van de activiteiten daarbij was het testen van fietsen op het Floriade-terrein. 

‘Floriade leeft trouwens niet zo bij de bevolking’, zegt Mario. ‘Maar ik denk 
dat het Almere juist goed op de kaart zet als het gaat om innovaties op 

groengebied. En het levert ook nog werkgelegenheid op.’ Inmiddels heeft 
Mario de hele wereld rondgefietst. ‘Als klein kind kwam ik al bij mijn oom in 

zijn fietsenwerkplaats. Ik heb toen wel een soort van liefde opgebouwd met 

fietsen. Die vrijheid en de wind door je haren. Je ziet de natuur om je heen. 
In Almere is gelukkig heel veel groen. Daarom is het ook zo leuk en mooi 

fietsen hier.’ 

‘Floriade leeft niet zo, maar het zet  
Almere juist goed op de kaart als het 
gaat om innovaties op groengebied’

MEER INFORMATIE
www.ivn.nl/tiny-forest- 
almere/ 
www.fietsersbond.nl/ 
almere/ 

LOCATIE
Vliegerpark 
Kesslerpad
1355 HK Almere

THEMA’S

https://www.ivn.nl/provincies/flevoland/tiny-forest-almere
https://www.ivn.nl/provincies/flevoland/tiny-forest-almere
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DAVID VAN DER KROON EN MIEKE BOSMAN 
FUN FOREST ALMERE
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‘MENSEN ZIJN SOMS ECHT VERBAASD DAT 
ALMERE DIT OOK HEEFT’

Wie ooit nog eens letterlijk een sprong in het diepe wil maken, moet een 

keer langs bij David van der Kroon en Mieke Bosman. Beiden werken bij 

Fun Forest Almere, hét klimbos van Flevoland en het grootste ziplinepark 
(met ziplines tot wel 160 meter!) van Nederland. Ze brengen jaarlijks 

duizenden kinderen op spelenderwijs in aanraking met de Almeerse natuur. 
David: ‘Laatst kregen we van twee meisjes nog een zelf geknutseld kaartje. 

Ze waren superblij dat ze konden klimmen ondanks corona, stond erop 

geschreven.’ 

Het klimpark is voor iedereen, jong en oud, maar er komen vooral veel 
kinderen en jongeren. David: ‘We werken hiervoor samen met bijvoorbeeld 

Stad & Natuur. Die zitten hier ook op het Stadslandgoed de Kemphaan. 

Door hen zijn we genomineerd. Echt heel leuk! Maar Fun Forest is meer  
dan alleen een mooi klimbos, zegt David. ‘We zijn ook een sociale onder-

neming. Vorig jaar hebben we nog 500 gratis tickets uitgedeeld aan gezin-
nen met kinderen met een ‘afstand tot een uitje’. Mieke: ‘En 30 procent van 

onze medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Die bieden we 

een veilige werk- en leerplek.’  

NATUUR EN SPORT
Werken in de natuur én sporten vinden Mieke en David echt een topcom-

binatie. Mieke: ‘Het werk is  elke dag anders en het voelt helemaal niet als 

werk. Soms kennen mensen het landgoed wel, maar ons nog niet. Het is 

dan zo leuk als ze hier voor het eerst binnenkomen en verbaasd zijn dat 
Almere dit ook heeft.’ David: ‘Mensen genieten hier zowel van de natuur 
als het klimmen.’ Dat is volgens hem ook het grote verschil met andere 

klimparken. ‘Er is heel bewust gekozen voor een klimbos en niet een park 

met klimpalen. Je klimt hier echt tussen de bomen door.’  

‘NET ALS SKIËN’
‘Je ziet dat klimmers echt die groei doormaken. Het is net als skiën,’ zegt 

David. ‘Je begint bij het lage baantje en zo is het bij ons ook. Als een zes-
jarige hier voor het eerst komt, is alles spannend. Maar na een paar keer 

gaat het een stuk soepeler. Dat is mooi om te zien.’ Dat geldt ook voor de 
groei die de leden van zijn team doormaken. ‘Sommige komen hier binnen 

met bijvoorbeeld autisme. Als ze dan voor het eerst voor een groep staan, 

vinden ze dat best eng. Maar van ons krijgen ze de aandacht en begelei-
ding en vooral geduld. Hoe lang het ook duurt.’

EXTREME PARCOURS
Maar welk parcours vinden ze zelf nu het leukst? David: ‘Het nieuwe 

Extreme Parcours, met kano’s, surfboards en netten. Aan bungee-elastieken 
tokkel je naar de overkant en aan het eind maak je een sprong de diepte 

in. Mieke: ‘We doen dit parcours met ons team twee keer per week. Zo lek-
ker nieuw nog en uitdagend!’ Dan klinkt er een hulpvraag van een van de 

klimmers, David is voor de tweede keer verdwenen. Mieke: ‘Niets aan de 

hand hoor. Hij is even iemand helpen die in het midden van de tokkelbaan 

hangt.’ 

‘Je klimt hier echt tussen de bomen door’

MEER INFORMATIE
www.funforest.nl/ 
fun-forest-almere 

LOCATIE
Klimbos Fun Forest Almere  
Kemphaanlaan 4  
1358 AG, Almere

THEMA’S

https://www.funforest.nl/fun-forest-almere/
https://www.funforest.nl/fun-forest-almere/
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‘DE PLUKTUIN IS ALTIJD OPEN, MAAR OP 
EEN BANKJE ZITTEN IS OOK HEERLIJK’

‘Een pluktuin zonder tulpen, dat is geen pluktuin’, zegt Pauli Langbein stellig. 

Als vrijwilliger bij woon- en leefgemeenschap De Toonladder in Muziekwijk 

nam ze het initiatief voor een pluktuin op het terrein. Eind oktober 2020 
gingen de eerste voorjaarsbollen erin, uiteraard ook een heleboel tulpen. 

‘Alles stond dit voorjaar in bloei, fantastisch! De bewoners vinden het 
prachtig. Iedereen kan meedoen, al plant je maar twee bolletjes. De pluk-

tuin is altijd open, maar gewoon lekker op een bankje zitten is ook heerlijk.’ 

De pluktuin is voor alle bewoners van Muziekwijk en iedereen die langs-

loopt. ‘Mensen vinden het heel mooi, alleen hebben ze nog wel schroom 
om iets te pakken. Maar er staat genoeg, dus pluk gerust!’ Hoe kwam ze 

op het idee? ‘De liefde voor groen en natuur heb ik altijd al gehad. Die 

werd alleen maar groter toen ik zelf een tuin kreeg. Ik kwam een aantal 
keren bij een pluktuin en dacht, wat is dat leuk. In mijn eigen voortuin heb 

ik nu ook een pluktuin. We worden al Klein Keukenhof genoemd’, zegt ze 
lachend. ‘Op het terrein van De Toonladder was nog een kavel vrij, dus 

waarom ook daar geen pluktuin? Niet alleen om van te plukken, maar ook 

om leuke dingen mee te maken door de bewoners. Met droogbloemen 

bijvoorbeeld, zoals hortensia. Of lavendel. Dat ruikt lekker en kun je in  
een zakje doen.’ 

‘Als je hulp vraagt in Almere, krijg je 
meestal een ja. Dat vind ik zo mooi!’

FLORIADE PARADE-CHEQUE
Mandy, de activiteitenorganisator van De Toonladder was direct enthou-

siast, zegt Pauli. Ze struinden het internet en Facebook af voor informatie 
en bezochten de pluktuin in Oosterwold. ‘Het is de bedoeling dat we tot 

aan het najaar wat te bieden hebben. De planten moeten makkelijk mee te 
nemen zijn en meerjarig. Niet dat we alles elk jaar weer opnieuw moeten 

kopen.’ De meeste planten en bollen zijn biologisch en voor een deel aan-

gekocht met een cheque van de Floriade Parade. Veel zaden kwamen van 
de zadenruilbeurs in Almere-Buiten.’ Tulpen en rozen zijn Pauli’s favorieten, 

‘maar rozen gaat dit jaar niet meer lukken. Daar wil ik iets meer tijd voor 
nemen, om de rozenkwekers te benaderen. Misschien heeft de orchideeën-

kweker ook nog wel wat voor de pluktuin?’ 

OVERAL HULP
Het was een raar jaar, zegt Pauli. ‘Door corona moest alles op afstand.  
Er is zelfs een tijd geweest dat ik niet eens in de pluktuin mocht komen.  

Ik vind het dan knap wat we in zo’n korte tijd toch al hebben bereikt.  

Met dank aan de vrijwillige tuinmannen, maar ook de Almeerse bedrijven. 

‘De gratis tuinslang van Gardena van 50 meter is geweldig! Groenbedrijf 
Boogaart Almere BV haalt al het tuinafval op en vervoerde de 100 stenen 
die we hadden gekregen voor de aanleg van een terras. Dan kunnen 

mensen in een rolstoel ook van de pluktuin genieten. Nu alleen nog een 

stratenmaker vinden. Maar als je hulp vraagt in Almere, krijg je meestal  

een ja. Dat vind ik zo mooi!’ Vooral met water geven kunnen ze nog wel 
wat hulp gebruiken. ‘Dat zou echt geweldig zijn.’ 

MEER INFORMATIE
www.zorggroep-almere.nl/ 
woonzorgcentrum/ 
de-toonladder  

LOCATIE
Woonzorgcentrum  
De Toonladder  
Kathleen Ferrierstraat 51  
1311 KH Almere

THEMA

https://www.zorggroep-almere.nl/woonzorgcentrum/de-toonladder/
https://www.zorggroep-almere.nl/woonzorgcentrum/de-toonladder/
https://www.zorggroep-almere.nl/woonzorgcentrum/de-toonladder/
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‘DAT IK HEB BIJGEDRAGEN AAN HET  
ARBORETUM, DAAR BEN IK BEST TROTS OP’ 

Ze wordt weleens de miss Marple van de plantjes genoemd: tuinarchi-

tect Annemiek Lodders. Ze werkte als vrijwilliger mee aan het alfabetisch 

arboretum voor Floriade Expo 2022. Een door landschapsarchitect Niek 
Roozen ontworpen levende plantencatalogus, waar je straks letterlijk  

doorheen kunt lopen. Het was aan Annemiek om, samen met zijn team,  
de juiste bomen, struiken, vaste planten en bloembollen te selecteren en 

de beplantingslijsten samen te stellen. ‘Als de Expo weer voorbij is, is het 

arboretum onderdeel van de nieuwe stadswijk Hortus. Als ik daar over  
10 jaar doorheen loop, weet ik dat ik daaraan heb bijgedragen.  

Daar ben ik best wel trots op.’

‘Het Floriade-terrein is min of meer mijn achtertuin,’ aldus Annemiek. ‘Het 

was ontzettend leuk om hieraan mee te werken. Ik heb ook zo veel geleerd. 
In mijn werk als tuinarchitect gaat het om het ontwerpen van tuinen op de 

vierkante meter, of om boerderijtuinen. Meewerken met landschapsarchi-
tecten is toch wel wat anders. Het gaat over een veel groter gebied en 

over openbaar groen. Maar ook over bomen en struiken die ik zelf nooit 

gebruik. Al die bomen en planten uitzoeken was een hele puzzel, maar het 

is gelukt!’ 

‘Al die bomen en planten uitzoeken 
was een hele puzzel, maar het is 
gelukt!’

VAN A TOT Z
‘Het arboretum is ingericht met planten op alfabetische volgorde. Het 

bestaat uit 192 kavels van 50 x 30 meter met een strook van 4 meter breed 
en is het ‘skelet’ voor de toekomstige stadswijk,’ legt Annemiek uit. ‘Kavel 

1 valt onder de A en kavel 192 is de Z, en dan gaat het om de botanische 
benaming. De kavels van A tot Z worden ingevuld met bomen, heesters, 

vaste planten, eenjarigen en voorjaars- en zomerbollen die onder die letter 

vallen.’ Wat was het meest ingewikkelde? ‘Je moet met heel veel aspec-
ten rekening houden. De planten moeten voldoen aan de criteria van de 

Groene Stad, mogen alleen van Nederlandse kwekers afkomstig zijn én 
moeten kunnen groeien op de Almeerse klei. Ook moeten ze op elkaar 

worden afgestemd wat betreft hoogte, bladvorm en bloeitijd. Ik kon de 

landschapsarchitecten vaak adviseren over wat goed groeit op kleigrond. 
Zo vulden we elkaar goed aan.’ 

UNIEK CONCEPT
‘Nu het arboretum klaar is, zit Annemiek zeker niet stil. Naast haar werk als 

tuinarchitect is ze gastvrouw op het Preview Centre van de Expo. Annemiek 

wil ook graag zelf rondleidingen gaan geven. Om bezoekers te vertellen 
over de geschiedenis van Floriade, een voorproefje te geven van wat straks 
komen gaat en over de toekomst van het Floriade-terrein. En het arboretum, 

wordt het een succes? ‘Dat denk ik zeker. Stel, je bent op zoek naar die ene 

speciale bamboe. Dan krijg je bij de ingang een plattegrond mee, gaat 

naar vak F (Fargesia) en dan kun je heel gericht op zoek gaan naar die 
planten die jij wilt zien. Dat is echt een uniek concept.’

MEER INFORMATIE
www.floriade.com

LOCATIE
Floriade Expo 2022  
Archerpad 8 
1324 ZZ Almere

THEMA’S

https://floriade.com/nl/


74 

FRANS LUKE 
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‘DAT IS HET MEEST MOOIE WAT JE KUNT 
HEBBEN, DAT IEDEREEN ER GELUKKIG MEE IS’

Waarom hebben we eigenlijk geen RepairCafé in buurthuis EveNaarHuis 

in de Indische Buurt, vroeg Frans Luke zich een paar jaar geleden af. Niet 
lang daarna startte hij er daar eentje. Binnen de kortste keren werd dat ook 

bekend bij het Wijkteam van de Regenboogbuurt. Frans werd gevraagd 

om ook daar een RepairCafé op te zetten. Nu is hij alweer enige jaren 
 organisator samen met een fantastisch team. Een keer in de maand zitten 

ze in het wijkkantoor. Frans heeft het helemaal zelf opgezet en regelt alles.  

Van de inkoop van onderdelen, koffie en thee tot aan de opening en slui-
ting. Maar hij repareert ook nog. ‘Wij noemen dat hier trouwens repair-

man. Dat klinkt toch net even wat hipper dan reparateur.’ 

De bedoeling is apparaten zo lang mogelijk te gebruiken en de afval-

berg zo klein mogelijk houden. Frans: ‘Het zijn mensen, van jong tot oud, 
die het net als ik zonde vinden om spullen zomaar weg te gooien. Een 

batterijtje erin, een draadje hier en dingetje zo en wij zorgen dat het weer 
functioneert. Neem nou een schroefboormachine waarvan de accu het 

niet meer doet. De truc is dan uitvinden wat voor batterijtjes erin moeten en 

die vervangen. Dat is wel specialistenwerk hoor, maar goed te doen. De 

meeste mensen komen overigens met speelgoed, koffieapparaten, mixers 
en airfryers. Van die kleine huishoudelijke apparaten zeg maar. Die zijn 
vaak erg lastig open te krijgen en hebben veel verschillende schroefjes. 

Niet iedereen heeft die in huis.’ 

‘Het is wel de bedoeling dat mensen 
blijven zitten om te kijken hoe het moet. 
We doen het samen’

‘WE DOEN HET SAMEN’
Alle reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs ge-
steld. ‘Daarmee kopen we nieuw gereedschap en koffie.’ Maar wie denkt 

dat hij een kapot apparaat kan brengen en dan achterover kan leunen, 

heeft het mis. ‘Het is wel de bedoeling dat mensen blijven zitten om te kijken 
hoe het moet. We doen het samen. Als iemand met een schemerlamp komt 

waarvan de stekker kapot is, of een lekke band leer ik ze hoe ze het zelf 

kunnen repareren. Dan kunnen ze het thuis ook.’ De reacties van de mensen 
zijn volgens Frans altijd goed. ‘Als het gelukt is dan is er vooral blijdschap 

en is de verbazing groot. Ook wij zijn dan blij dat we iets positiefs hebben 
gedaan.’

BUIZENRADIO UIT 1955
Af en toe gaan ze wel heel ver in repareren, zegt Frans lachend. ‘Dat zit 

in de aard van het beestje hè? Ik vind het leuk om zo lang mogelijk dingen 
aan de praat te houden. Op de vraag op welke reparatie hij het meest trots 

is, moet hij even nadenken. ‘Nou, dat is dan toch wel de kapotte buizen-

radio uit 1955. Een jonge meid had die van haar opa gekregen. Ik heb 

gezorgd dat alles weer werkte. De klankkleur is zo mooi van zo’n radio en 
ze was er dolblij mee. Het geeft een superkick als hij weer helemaal aan  
de praat is. Dat is het meest mooie wat je kunt hebben, dat iedereen er 

gelukkig mee is.’

MEER INFORMATIE
www.repaircafe-almere.nl 

LOCATIE
Repair Café Regenboogbuurt  
Regenboogweg 45  
1339 ET Almere 

THEMA

https://www.repaircafe-almere.nl/html/
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‘KUNST EN CULTUUR ZIJN HET CEMENT VAN 
DE SAMENLEVING

Je eigen speeltoestel bedenken. Lekker het bos in en daar een kunstwerk 

maken van natuurlijke materialen of van afval in het upcylecentrum. Hoe 

leuk is dat? Deze activiteiten maken onderdeel uit van het lesprogramma 
FloriAlly, met lessen op het gebied van natuur, milieu, techniek, duurzaam-

heid, kunst en cultuur. Het is ontwikkeld door Floriade, Stad & Natuur en 
Collage. Paul Macco is directeur van Collage, het centrum voor kunst- en 

cultuuronderwijs voor alle scholen in Almere. ‘Kunst en cultuur zijn het 

 cement van de samenleving. Het zet kinderen hun verbeeldingskracht aan 
het werk, het daagt ze uit en ze leren andere kanten van zichzelf ontdek-

ken. Ze worden er een completer mens van.’

Paul is blij met FloriAlly. ‘Dit soort samenwerkingsverbanden met lokale 

partners zijn heel belangrijk in onze stad. Samen kom je veel verder en 
bereik je meer.’ Schrijft een school of klas zich in dan krijgen de kinderen 

eerst een workshop van Stad & Natuur. Daarna volgen nog drie lessen 
door Collage: een natuurles, een techniekles en een bewegingsles. Die 

sluiten allemaal aan bij de vier thema’s van Floriade: groen, gezond, ener-

gie en voedsel.’ In het activiteitenaanbod probeert Collage ook steeds de 

verbinding te maken met andere vakken. Paul: ‘De focus ligt natuurlijk wel 
op de creatieve component, zoals creatief denken en verbeeldingskracht, 
waarin omgaan met elkaar en reflecteren op het eigen werk en anderen 

ook duidelijk naar voren komt.’ 

‘Ik word echt blij als ik die vrolijke  
koppies van kinderen zie als ze lekker 
aan het dansen zijn’

DUURZAAM
In de techniekles maken kinderen zelf iets dat met groene energie te maken 

heeft. ‘Of ze ontwikkelen een eigen speeltoestel waarmee ze gaan bewe-
gen’, legt Paul uit. ‘Daarbij experimenteren ze met allerlei vormen en materi-

alen. Bij het thema gezond moet je bijvoorbeeld denken aan een dans-, 
yoga-, of kickboksles, waarbij de relatie wordt gelegd tussen het thema 

energie en het energielevel in je lijf. Hoe kun je duurzaam omgaan met je 

eigen uithoudingsvermogen? Bij het thema voedsel kan het gaan om een 
beeldende les over voedsel in de kunst. Of kinderen maken kunstwerken 

van eten met de onderliggende gedachte van het tegengaan van voedsel-
verspilling. Uiteindelijk gaat het erom dat ze hun brein creatief laten werken 

en ook zelf verbanden leggen.’

MUSICAL
‘Ik word echt blij als ik die vrolijke koppies van kinderen zie met hun tong 
uit de mond als ze lekker aan het dansen zijn, muziek maken of ademloos 

luisteren. En ook van de positieve reacties van schooldirecteuren over de 

geweldige cultuurdag die ze hebben gehad. Dat motiveert om er nog 

harder aan te werken’, zegt Paul enthousiast. ‘Kinderen zijn toch de vol-
wassenen van de toekomst en maken uiteindelijk de stad.’ Daarom vindt 
hij het zo belangrijk dat het belang van goed cultuuronderwijs onderkend 

wordt en dat je kinderen echt tekortdoet als ze dat niet krijgen. ‘Ik heb zelf 

in onder andere het voortgezet onderwijs gewerkt. Als ik dan oud-leer-

lingen tegenkom zeggen ze: ‘Weet je nog die musical?’ Juist die culturele 
activiteiten blijven hangen en vergeten kinderen nooit.’

MEER INFORMATIE
www.collage-almere.nl 

THEMA’S

https://www.collage-almere.nl/
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GUNO MARENGO 
KWEKER SURINAAMSE GROENTEN



79 

‘MET JE HANDEN IN DE KLEI JE EIGEN 
GROENTEN VERBOUWEN IS HEERLIJK’

‘Geen volk ter wereld die zo van haar groenten houdt als Surinamers’, zegt 

Guno Marengo. Biologische sopropo, dagoeblad, antroewa of bitawiri, 

hij kweekte het allemaal bij Onze Volkstuin in de kas. Tuinieren geeft hem 
rust en brengt hem positiviteit. De medicinale werking van sopropo en de 

beweging in de kas zorgt er ook nog eens voor dat hij minder medicijnen 
voor Diabetes type 2 nodig heeft. Zijn grootste droom? Dat deze exotische 

groenten in Nederland worden verbouwd, waardoor ze ook betaal-

baar zijn. ‘Het zou mooi zijn als vooral sopropo ooit op het menu van de 
 Nederlanders komt. Net als een gewone kool. Daar zou ik dan supertrots 

op zijn.’  

Als 5-jarige jongen woonde Guno in Parimaribo. Zijn oma woonde op het 

platteland en teelde ook al Surinaamse groenten en rijst. ‘Die passie voor 
het zelf verbouwen van groente begon dus al vroeg. Dat zaadje werd toen 

al geplant en dat zal altijd zo blijven.’ Guno had zelf 23 jaar een siertuin, 
maar door gezondheidsproblemen ging het zware onderhoud daarvan niet 

meer. Hij wilde toch iets blijven doen en kwam uiteindelijk terecht bij Onze 

Volkstuin in de kas. ‘Ik kon daar mijn eigen biologische groenten telen, 

zoals de sopropo. ‘Het is even wennen aan de bitterheid, maar het is heel 
gezond. En samen met gerookte kip, je wilt niet weten hoe lekker!’ 

EXPERIMENT
Guno vertelt over zijn droom die hij al dertig jaar heeft. ‘Er zijn nu zo veel 

nationaliteiten in Nederland, maar de meeste boeren verbouwen nog altijd 
vooral traditionele groenten. De Surinaamse groenten worden geïmpor-
teerd en zijn daardoor heel duur. Waarom verbouwen we die niet gewoon 

hier?’ Toevallig ontmoette hij bij  Onze Volkstuin ook Bob van der Voort van 

Biofood B.V., de enige biologische groentekwekerij van Almere. ‘Bob heeft 

mijn droom omarmd. Hij gaf me een ruimte in zijn kas om als experiment 
verschillende Surinaamse groenten te verbouwen. Samen proberen we 

deze te promoten en zo betaalbaar te maken. Surinamers moeten ook niet 

horen dat we hebben geoogst. Ze staan hier dan letterlijk in de rij! Niet 

alleen uit Almere, maar uit het hele land.’ Dan is mijn missie wel geslaagd. 

Voor Bob is het ook een bevestiging dat we meer van deze groenten  
moeten telen.’

‘Waarom verbouwen we die groenten 
niet gewoon hier in de Flevopolder?’

GROENTHERAPIE
Het werken in de kas is vooral ook een therapie voor Guno. ‘Als ik in de 

kas ben, vergeet ik al mijn problemen. Een groot deel van mijn medicijn-

verbruik heb ik al gehalveerd. Gewoon door te planten en in de kas bezig 
te zijn. Dat zouden meer mensen moeten doen.’ Guno wil daarom in de 

toekomst graag mensen met psychische klachten begeleiden in de kas.  
‘Ik weet zeker dat het de gemeenschap minder geld kost, want je hoeft  

dan niet naar een psycholoog of psychiater. Het heeft mij ook geholpen.  

Ik heb mezelf herpakt en herwonnen na een moeilijke tijd. Ik ben er nog 

niet. Maar met je handen in de klei je eigen groenten verbouwen, dat  
geeft zo’n heerlijk bevredigend gevoel en rust.’ 

MEER INFORMATIE
www.onzevolkstuinen.nl
www.biofoodbv.nl
Instagram Biofood 

LOCATIE
Biofood B.V.  
Hugo de Vriesweg 20  
1331 AJ Almere 

THEMA

https://www.onzevolkstuinen.nl/
http://www.biofoodbv.nl
https://www.instagram.com/biofoodnatuur/
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‘DE AARDE IS NIET ONUITPUTTELIJK, DAAR 
MOET JE ZORGVULDIG MEE OMGAAN’ 

Op de vraag of hij zijn werk als programmamanager bij het Upcyclecen-
trum niet mist nu hij met pensioen is, moet Henk Martens even nadenken. 
Want als er iemand bevlogen daarover kan vertellen, is hij het wel. ‘Ja’, zegt 

Henk lachend, ‘het komt allemaal wel weer terug als ik er zo over vertel. Het 
is een hele boeiende en relevante tak van sport. Het gaat ook over de toe-

komst van onze kinderen en kleinkinderen. Dat is iets wat mij enorm raakt’.

Eigenlijk had hij vroeger helemaal niet zo veel met duurzaamheid. ‘Ik 

werkte jarenlang als communicatieadviseur bij gemeente Almere en wilde 

voor mijn pensioen nog wel wat anders. Zo kwam ik terecht bij Stadsreini-
ging. De voorbereidingen voor het Upcyclecentrum, het eerste van Europa, 
waren net gestart. Dat heeft mij toen zo gegrepen. Ik ben daar uiteindelijk 
vier jaar programmamanager geweest.’ Niet alleen het gebouw zelf, dat 

grotendeels bestaat uit gerecyclede materialen, maar het hele concept 

is volgens Henk uniek. ‘Het gaat over een circulaire economie, waar we 
naartoe willen. Waarbij we geen spullen meer weggooien maar hergebrui-

ken. Door het Upcyclecentrum en het educatieve belevingscentrum, laten 
we niet alleen Almeerders zien hoe dat écht kan, maar de hele wereld.’ 

‘JA, DAT WILLEN WIJ OOK!’
Van groepen uit Amerika, China, Afrika tot Rusland, Henk heeft ze allemaal 
rondgeleid. ‘Je hebt te maken met verschillende culturen, maar ze hebben 
wel allemaal die gezamenlijke drive. Ze begrijpen dat als je de wereld niet 

naar de kloten wilt laten gaan, je daar iets mee moet doen. De aarde is niet 
onuitputtelijk. Je moet dus zuinig en zorgvuldig omgaan met grondstoffen. 

En als de burgemeester van miljoenenstad Taipei dan zegt: “ja, dat willen 
wij ook, dat ga ik kopiëren!”, is dat heel positief.’ Ook de samenwerkings-
verbanden met bedrijven en Stad & Natuur, die educatieve lesprogramma’s 

over circulariteit organiseren, zijn belangrijk, benadrukt Henk. ‘Je hebt ze 
allemaal hard nodig om de circulaire doelstellingen te behalen.’  

‘Het gaat over de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen, dat raakt  
mij enorm’

RUIG & GEROEST
Het allermooiste vindt Henk het succesverhaal van de eerste ondernemer 

van het Upcyclecentrum, Sebastiaan van Dulken. ‘Als niet-Almeerder kreeg 

hij van de gemeente toestemming om zijn Upcyclebedrijf Ruig & Geroest 
in het Upcyclecentrum te vestigen. Dat zet hij nu voort in Steiger 24. Voor 
een ontwerpwedstrijd van de gemeente ontwierp hij samen met het bedrijf 
Groen en Meer en TheCrazySmile ook een plan voor herinrichting van 

dat gebied. Allemaal met hergebruikte materialen uit de stad. ‘Dat hij die 

circulaire economie zo voortzet en iets terugdoet voor Almere, dan is voor 
mij de cirkel rond.’  

DUURZAAMHEIDSBLOED
Ook na zijn pensioen stroomt het duurzaamheidsbloed waar het niet gaan 
kan. Henk werkt nu als vrijwilliger bij Floriade. ‘Het zijn die kleinkinderen 

die zorgen dat ik altijd wel bezig blijf met dat onderwerp. Ik wil op mijn 
manier bezoekers laten zien hoe al die onderwerpen over duurzaam-
heid en leefbaarheidsvraagstukken met elkaar samenkomen. Hen daar 

 enthousiast voor maken. Maar mensen een andere mindset geven, is zo 
moeilijk. Ik vraag me soms echt af of dat wel goed komt.’ 

MEER INFORMATIE
www.almere.nl/wonen/ 
afval/upcyclecentrum

LOCATIE
Upcyclecentrum Almere Haven 
De Steiger 113  
1351 AK Almere  

THEMA’S

https://www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum
https://www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum


82 

SHARON DE MIRANDA 
CHEF-KOK FOOD FORUM



83 

‘HET IS ECHT NIET NORMAAL OM AARDBEIEN 
IN DE WINTER TE ETEN’ 

Ooit al eens Madame Jeanette-kaas geproefd? Chef-kok Sharon de 

Miranda, bekend van het tv-programma BinnensteBuiten ontwikkelde de 

kaas samen met een Drontse kaasboer. Het pittige peperkaasje prijkt op 
de menukaart van het Food Forum, het paviljoen van provincie Flevoland 

op Floriade Expo 2022. Dé ontmoetingsplek voor producenten, studenten, 
ondernemers en onderzoekers om innovatieve plannen te maken voor de 

duurzame voedselvoorziening van de toekomst. Sharon bedenkt ieder 

seizoen een nieuwe duurzame menukaart van de toekomst en bereidt de 
gerechten. ‘Ik ben er trots op dat het me is gelukt een menukaart samen te 

stellen die beter is voor de aarde, én gezond voor de mens.’ 

Het Food Forum is een supermooi pareltje!, zegt Sharon enthousiast. ‘Het 

is nog wel even wennen zo’n spiksplinternieuwe keuken. Ik heb een hele 
mooie inductieplaat die van alles kan, maar hoe het precies allemaal 

werkt? Toch is ze hier helemaal op haar plek. ‘Ik hou wel van een nieuwe 
uitdaging. Koken is alles voor me. Mijn eerste woordjes waren happen, 

happen, happen en ik kook al vanaf mijn twaalfde. Lekker koken, daar 

maak ik me niet zo’n zorgen meer om. Het is vooral een uitdaging om het 

zo te doen dat het ook goed is voor de wereld. We merken allemaal dat  
er iets gebeurt met de natuur. Als je dan een bijdrage kan leveren om het  
te verbeteren, moet je dat vooral doen.’ 

FLEVOLANDSE QUINOA
‘Voor een gezonde en zo duurzaam mogelijke menukaart kom je al snel 
uit op lokale en seizoensgebonden producten’, aldus Sharon. ‘Dan doe je 
al veel goeds. Dus heb je als leverancier iets leuks en duurzaams, dan is 

here the place to be. Dan kijken we samen of we er een mooi gerecht van 

kunnen maken.’ De zoektocht naar Flevolandse leveranciers was een hele 

ontdekkingstocht. ‘Ik wist dus echt niet dat er hier quinoa en wijn wordt 
verbouwd.’ De meeste mensen zijn zich volgens Sharon helemaal niet 

bewust van de seizoenen. ‘We hebben genoeg eten, maar zijn een beetje 

verwend dat we het hele jaar kunnen eten wat we willen. Maar aardbeien 

in de winter is echt niet normaal. Dat is wel een uitdaging om die gedachte-

gang te veranderen.’ 

‘Ik wist dus echt niet dat er hier quinoa 
en wijn wordt verbouwd’

RENDANG ÉN HUTSPOT
De menukaart is een combinatie van de Hollandse, Surinaamse, Indische 
en Caribische keuken. ‘Ik ben zelf multicultureel opgegroeid, met rendang 

én hutspot. Die combinaties zijn voor mij heel normaal. En die Madame 
Jeanette-kaas zat altijd al in mijn hoofd.’ De kaas is precies zoals Sharon 

het had bedacht. ‘Heel gaaf! Tot nu toe vindt iedereen hem lekker. Als chef-
kok is dat voor mij uiteindelijk het belangrijkste, dat mensen genieten. Mijn 
werk voor BinnensteBuiten en dit zijn ook twee totaal verschillende dingen. 

Televisie is infotainment. Op een leuke manier geef ik de mensen iets mee, 
maar ze moeten het nog wel zelf thuis maken. Hier komen ze om verwend 

te worden. Het verrijkt elkaar heel mooi.’ Sharon kan niet wachten tot 

 Floriade opengaat en er nog meer publiek langskomt. ‘Maar Food Forum  

is nu al open, iedereen is welkom!’ 

MEER INFORMATIE
www.foodforum.nl 

LOCATIE
Food Forum  
Arboretum West 100  
1325 WB Almere  

THEMA’S

https://www.foodforum.nl/
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PETER MONS 
DIRECTEUR VOEDSEL LOKET ALMERE,  
COÖRDINATOR VOEDSELBANK 
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‘HET MAAKT NIET UIT WIE JE BENT OF WAT JE  
DOET, ALS JE DUURZAAM DOET DAN DOE JE GOED’

Peter Mons is al jaren heel actief op het gebied van duurzaamheid. Als 

directeur van het VoedselLoket Almere en algemeen coördinator van de 

Voedselbank vindt hij het enorm belangrijk om verspilling tegen te gaan. 
Daarom is hij ook erg trots op het hergebruik van kleding, meubels en het 

verdelen van voedseloverschotten. “We gooien met zijn allen zoveel weg. 
En nu maken we er anderen weer blij mee en dragen we  bij aan een  

duurzamere samenleving”.

VOEDSELBANK EN DUURZAAMHEID
Peter zet zich sinds 2005 in voor de Voedselbank in Almere om minder 
bedeelde gezinnen in hun basisboodschappen te voorzien. ‘Mensen weten 

ons te vinden en wij moeten ervoor zorgen dat we genoeg basisartikelen 

hebben om te verdelen’. 

De helft van alle producten komt uit overschotten. De andere helft ‘moeten 
we uit de markt zien te trekken door acties in supermarkten of op scholen’. 

‘Best een mooie uitdaging’, lacht Peter. Er zijn trouwens steeds minder 

overschotten omdat er duurzamer wordt ingekocht. En doordat supermark-

ten alles afprijzen, houden ze haast niks over. ‘Jammer voor ons maar goed 
voor de duurzaamheid’. Tegelijkertijd zijn er sinds Corona 250 gezinnen 
bijgekomen die gebruikmaken van de Voedselbank. ‘We zullen dus nog 

meer uit de markt moeten halen om iedereen te kunnen helpen’, zegt Peter.

‘Of ik echt groen ben, weet ik niet.  
Ik probeer wel zo groen mogelijk te  
denken’

BIOLOGISCHE VOEDSELTUIN
De biologische voedseltuin op de Wierden beslaat zo’n 2000 m2 waarop 

biologische groenten en fruit geteeld worden. ‘Daarmee proberen we te 
stimuleren dat mensen zoveel mogelijk biologisch kopen. Elk jaar maken 

we een teelt-plan en we zorgen dat iedereen weet wat ie moet doen. Het 
geeft heel veel energie om mensen te laten zien dat ze veel meer kunnen 

dan ze dachten’.

Op school zouden we kinderen moeten leren wat gezond is. Dan kunnen 

die dat straks weer doorgeven aan de volgende generatie. Als mensen 
nu €5 aan eten kunnen besteden, kopen ze daar vaak twee zakken patat 

voor. Terwijl je voor €5 ook seizoensgroenten kunt kopen en volkoren-

brood. Veel beter en gezonder. Appels zijn nu bijvoorbeeld echt niet duur’. 

Peter wil bezoekers van Floriade bewustmaken dat er ook veel gezinnen 
zijn die geen geld hebben om biologisch te kopen. ‘Als we echt duurzaam 

willen, moeten we de samenleving ook openstellen voor minder draag-

krachtigen’, benadrukt Peter. 

HOE GROEN IS PETER ZELF?
Of ik echt groen ben, weet ik niet. Ik probeer wel zo groen mogelijk te 

denken bij alles wat ik doe. Ik ga bijvoorbeeld al 40 jaar niet meer met het 

vliegtuig. Maar ik rijd nog wel in een oude auto hoor. Die doet het namelijk 

nog prima dus waarom zou ik een nieuwe nemen’. 

MEER INFORMATIE
www.voedselbankalmere.nl

LOCATIE
Stichting Voedselloket Almere  
De Steiger 122 
1351 AL Almere

THEMA’S

http://www.voedselbankalmere.nl
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LIAN VAN OS EN MANOUK ZARDOUZ 
WERKGROEP GROEN IN NOBELHORST 
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‘SUPERMOOI AL DIE BLOEMBAKKEN, DAN 
MAAKT MIJN HART WEL SPRONGETJES’

104 hanging baskets, een tiny forest en een bloembollenparade. Het zijn 

slechts een paar van de vele groenprojecten van Lian van Os, Manouk 

 Zardouz en Paula van Kuijk van Werkgroep Groen. Zelfs hun kinderen heb-
ben het groenvirus te pakken. ‘Ik wil ze graag meegeven dat het belangrijk 

is om voor de natuur en onze planeet te zorgen. Vanuit dat oogpunt ben ik 
zelf ook meer bewust gaan kijken hoe ik daar actief een rol in kan spelen, 

aldus Manouk. Lian: ‘Ik denk nu ook steeds vaker, deze rij met tegels kan  

er ook nog wel uit!’

Werkgroep Groen is onderdeel van het buurtschap Nobelhorst Zuid.   
Iedere bewoner is lid en betaalt lidmaatschapsgeld. Daarvan bekostigen 

ze onder andere de groenacties. Ze zijn altijd bezig met nieuwe acties 

om de wijk nog meer te vergroenen. Lian: ‘De hanging baskets aan de 
lantaarn palen zijn een groot succes. Ze zijn door de bewoners geadop-

teerd en zij ver zorgen de bakken zelf. Manouk: ‘De mensen waarderen het 
enorm.’ Manouk: ‘Het is prachtig al die bloemen en kleuren, en de betrok-

kenheid van de mensen is ook fantastisch.’ Lian: ‘Dan zie je toch  

wel dat groen blij maakt.’

6500 BLOEMBOLLEN
Een van de eerste projecten was een tiny forest in Nobelhorst, drie jaar 

geleden. ‘Scholen geven er nu buitenlessen,’ vertelt Lian. ‘Het idee is dat 

het bos verwilderd. Het groeit als kool!’ Manouk: ‘Het is zo leuk om te zien 

hoeveel plezier de kinderen hebben als ze het bos in rennen. En straks in 
de zomer al dat fruit aan de struiken waar ze van eten. Super om te zien.’ 
Het gesprek gaat al snel weer over een ander project waaraan ze vol 

over gave hebben gewerkt: de bloembollenparade. Lian: ‘We wilden de 

wijk opfleuren als de hanging baskets er nog niet zijn. Via de kickstart van 

 Floriade Parade hebben we 6500 bloembollen geplant. Een hele klus, 
maar het ziet er echt fantastisch uit. Het is ook nog goed voor de insecten.’  

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN
Ook de jaarlijkse actie ‘tegel eruit, plant erin’ haalden ze naar de wijk. 

Bewoners krijgen in ruil voor een tegel een gratis plantje. Lian: ‘We dachten 
mensen willen wel meedoen, maar hebben soms misschien een duwtje no-

dig. Daarom laten we de plantjes door de kweker in de wijk bezorgen. Van 
de gemeente krijgen we bakken voor de tegels.’ Manouk: ‘Mensen denken 

vaak dat ze geen verschil kunnen maken, maar dat is niet zo. Ook die paar 

plantjes erbij helpt zeker.’ Lian: ‘Het mooie is dat mijn 9-jarige dochter 
Roxanne en de zoon van Paula, de 14-jarige Mees, de organisatie hebben 

overgenomen.’ Op welk project zijn ze nu het meest trots? ‘De bloembak-
ken,’ zeggen ze alle twee tegelijk. Lian: ‘Maar ook wel het groenplan voor 

het buurthuis. We hebben alles samen met de bewoners bedacht.’ Manouk: 

‘Maar die bloembakken, ja, dat is supermooi om te zien. Dan maakt mijn 
hart wel sprongetjes.’

‘Mensen denken vaak dat ze geen  
verschil kunnen maken, maar dat is  
niet zo’

MEER INFORMATIE
nobelhorst-zuid.nl/ 
index.php?page= 
werkgroep-groen 

LOCATIE
Buurtschuur Nobelhorst Zuid  
Owen Richardsonstraat 20  
1341 BT Almere  

THEMA

https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-groen
https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-groen
https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-groen
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KARIN PERDAEMS 
POLDERKIP
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‘HET IS BELANGRIJK DAT KINDEREN UIT DE 
STAD OOK ONZE WERELD LEREN KENNEN’

Ze weet het nog goed. Haar zoon was drie jaar en ze reden door Lelystad. 

Karin moest aan hem uitleggen wat die flat van vier meter hoog was. Toen 

besefte ze dat ze maar weer eens naar Amsterdam moesten om hem te 
laten zien wat een stad is. ‘En dat is andersom ook nodig,’ vertelt Karin 

Perdaems van Polderkip, een duurzaam landbouwbedrijf en een van de 
boerderij-educatie-excursies van FloriAlly. Dat is het educatieprogramma 

in samenwerking met Floriade en Stad & Natuur. Sinds twee jaar is ze 

offi cieel educatieboer. Ze volgde daarvoor een speciale opleiding. ‘Voor 
stadse kinderen is het belangrijk dat ze ook onze wereld leren kennen,  

ervaren en ruiken. Om uit te leggen wat voor moois we allemaal doen, 
voor meer onderling begrip.’

In de lessen komt de kringlooplandbouw die ze hanteren aan bod: duur-
zaam bodembeheer, biodiversiteit, stimuleren van de lokale economie, 

dierenwelzijn, natuurinclusieve landbouw en duurzaam energie- en water-
gebruik. ‘Afhankelijk van de groep leerlingen en het seizoen vertel ik bij-

voorbeeld over de aardappeloogst en frietjes maken, het Beter Leven-keur-

merk van onze kippen en dat ze kuikentjes mogen aaien. En in een trekker 

zitten is natuurlijk altijd superleuk!’ Sommige kinderen zijn volgens haar wel 
verbaasd dat ze dat kan. ‘Het is daarom goed om te laten zien dat je alles 
kunt worden wat je wil. Ik heb het bedrijf overgenomen, ik ben boer én ik 

heb een diploma. Dat is heel gewoon. Maar de kinderen verbazen zich 

nog het meest over dat ik ook woon op mijn werk.’

BOERENLEVEN
Het is belangrijk dat kinderen weten waar en hoe ons voedsel wordt 

geproduceerd, en hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt, zegt ze stellig. 

‘Vroeger had iedereen wel een boer in de familie of kennissenkring, een 

moestuin, kippen of varkens. Toch merken we dat mensen steeds minder 
weten van het boerenleven. ‘Het is leuk dat mensen door de polder rijden, 

maar vaak hebben ze geen idee hoe een aardappel eruit ziet of uien. Als 

ze dan hier zijn geweest, krijg je toch weer die verbinding en ontstaat er 

meer begrip voor elkaar.’

SALAMI
Die verrassende, grappige en leuke vragen en antwoorden van kinderen 

zijn genoeg redenen voor Karin om nog lang niet te stoppen met de lessen. 

‘Kinderen kijken nog zo anders tegen de wereld aan. We telen bijvoor-
beeld ook knoflook. Als ze dan in de schuur komen hoor je weleens: ‘Het 

ruikt hier wel heel erg naar salami!’ Of als ik bij het rooien een wortel uit de 
grond trek en ik neem een hap, nou, dan is er volop verbazing. Sommigen 

durven dat niet, want het komt niet uit een zakje en is niet gewassen. Als 

ze dan toch over die drempel heen stappen en tegen mij zeggen dat ze 
eigenlijk geen wortels lusten, maar deze zo lekker is… ja, dan word ik wel 

heel blij.’  

‘Het is leuk dat mensen door de polder 
rijden, maar vaak hebben ze geen idee 
hoe een aardappel eruit ziet of uien’

MEER INFORMATIE
www.polderkip.com 

LOCATIE
Polderkip  
Vogelweg 20
8218 ND Lelystad

THEMA’S

http://www.polderkip.com
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YOËL SCHULLER 
FLORIALLY
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‘FLORIALLY IS EEN HELE MOOIE MANIER OM  
JONGEREN BIJ FLORIADE TE BETREKKEN’ 

‘Jonge mensen inspireren en aanzetten tot duurzaam gedrag in hun leven. 

Door hun educatieve tools en handvatten te geven om echt iets met duur-

zaamheid te doen. Dat vind ik heel mooi om te doen.’ Een gesprek met een 
bevlogen Yoël Schuller die al vanaf het begin betrokken is bij FloriAlly:  

het groene educatieprogramma voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar, in 
samenwerking met gemeente Almere en onderwijsorganisaties Stad & 

Natuur en Collage. 

Yoël werkt al vanaf 2015 aan Floriade Expo 2022. Naast bestuursadviseur 

en secretaris heeft hij ook een inhoudelijke rol als het gaat om onderwijs, 
educatie en jongeren. Eerder was hij al betrokken bij Floriade Academy 

voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar. Maar voor 4 tot en met 

14-jarigen was er nog geen educatief programma. ‘We hebben gekeken 
hoe we Stad & Natuur en Collage konden betrekken bij het samenstellen 

van een educatief programma voor deze groep. Zij verzorgen vanuit hun 
expertise zelf de inhoud en de workshops aan de hand van de vier thema’s 

van Floriade: groen, voedsel, gezondheid en energie. Kinderen kunnen 

door FloriAlly op een hele mooie manier de thematiek van Floriade nu al 

op een tastbare en actieve manier beleven. Het is belangrijk dat ze dat als 
kind al meekrijgen. Daarom ben ik ook zo blij met deze samenwerking.’ 

FLORIADE ACADEMY
Hij hoopt dat FloriAlly net zo’n succes wordt als Floriade Academy. ‘Het 

werkt echt, dat is heel leuk. De eerste groep van 145 studenten was heel 
actief betrokken bij Floriade. Meer dan de helft gaf trouwens aan dat ze 
vooraf helemaal niet wisten dat Floriade ook over deze thema’s en de 

groene stad ging. ‘Dat is toch vooral iets met groen en planten?’, zeiden 

ze dan. Floriade Academy is een hele mooie manier om jongeren bij 

Floriade te betrekken. Heel gaaf dat we dat nu ook voor de jongste kinde-
ren hebben kunnen doen.’ Nu het educatieprogramma staat, wil Yoël de  

 verbinding zoeken met de deelnemers van Floriade. Om te vragen of ook 

zij in hun programmering iets met onderwijs willen doen. 

‘Kinderen kunnen door FloriAlly op een 
hele mooie manier de thematiek van 
Floriade nu al op een tastbare en  
actieve manier beleven’

EIGEN KRACHT
In het begin was het best nog wel lastig om die samenwerking tot stand te 
brengen, vertelt Yoël verder. ‘Hoe ga je het programma vormgeven en hoe 

kun je gebruik maken van al bestaande middelen? Iedereen heeft zo zijn 
eigen achtergronden en andere doelstellingen. Ik heb de taak de samen-

werking voor iedereen waardevol te maken. Iedere partij benaderen vanuit 

zijn kracht. En dan is het super als je uiteindelijk die samenweking  realiseert! 

In de praktijk heb je namelijk nog wel eens te maken met weerstanden of 
voorkeuren. Maar we hebben nu met Floriade Academy én FloriAlly een 
prachtig onderwijsprogramma voor kinderen van 4 tot jongvolwassenen.’

MEER INFORMATIE
www.floriade.com

LOCATIE
Floriade Expo 2022  
Archerpad 8  
1324 ZZ Almere   

THEMA’S

http://www.floriade.com
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SIOMARA SLAGER 
THE WASHLOUNGE
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‘EEN VOLLEDIG CIRCULAIRE WASSALON, JA, 
DAT IS WEL EEN TOEKOMSTDROOM VAN MIJ’

Sinds maart 2018 is The Washlounge van Siomara volop in bedrijf: de 

gezelligste wassalon van Almere in Almere Poort voor bedrijven en parti-

culieren. Waar je de was kunt laten doen (‘bij ons is vrije tijd te koop’), 
maar ook zelf kunt wassen, onder het genot van een lekkere kop koffie. Ze 

wassen met ecologisch waspoeder, gebruiken groene energie en energie-
zuinige apparaten. Ook hebben ze een breng- en haalservice. ‘Ik heb veel 

vaste klanten uit heel Almere, maar zelfs buiten Almere weten de mensen 

mij inmiddels te vinden.’ 

De afgelopen twee jaar is Siomara steeds bewuster geworden van 
duurzaam ondernemen en wat daar allemaal bij komt kijken. Van duur-

zaamheidscans tot aan de inkoop van duurzame energie en duurzame 

wasproducten. ‘Duurzaamheid is voor mij heel belangrijk. Ik ben nu bezig 
om de plastic wasverpakkingen zoveel mogelijk te vervangen door papier. 

Ook gebruik ik herbruikbare boxen om de was in te vervoeren. Mensen 
hebben vaak geen idee hoeveel uitstoot een wasmachine heeft. Het is veel 

milieuvriendelijker om je was uit te besteden, of om zelf je was te doen in 

The Washlounge. Maar dat moet wel op een leuke en relaxte manier, vind 

ik. Dus met goede koffie en een lekker hapje. Dat concept van ‘Wash en 
Meet’ wil ik nog verder uitbreiden, met bijvoorbeeld vegan en biologische 
hapjes.’ 

ORANJEHUIS 
Siomara doet ook de was voor het Oranjehuis, een opvanghuis voor 
vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Samen kijken ze naar 
de mogelijkheden om de was nog duurzamer te maken, zoals  linnengoed 

dat langer meegaat. Maar dat is niet alles. ‘Ik heb in het verleden zelf een 

tijdje in het Oranjehuis gezeten. Daar is ook het idee van The Washlounge 

ontstaan. Omdat ik hetzelfde heb meegemaakt vind ik het belangrijk om 
een voorbeeld en een inspiratie te zijn voor deze vrouwen. Ik wil hen 

be geleiden naar werk in een veilige omgeving, zodat ze on afhankelijk 

kunnen zijn en weer kunnen re-integreren in de maatschappij. Ik heb nu al 

één vrouw begeleid en wil dat in de toekomst heel graag weer oppakken.’

‘Ik ben trots op wat ik tot nu toe al  
heb bereikt. Het is een hele gezellige  
wassalon geworden’

TOEKOMSTPLANNEN
Ze is trots op wat ze tot nu toe al heeft bereikt. ‘Het is een hele gezellige 

wassalon geworden. Mensen vinden het fijn om hier samen te komen. Ik 

heb zelfs een heel leuk kinderhoekje waar ze gezellig kunnen spelen. En 
 alles wat je thuis niet kunt wassen kan hier wel. Het is echt een aanwinst 

voor de buurt.’ Doorgroei- en toekomstmogelijkheden heeft ze volop. ‘Ik 
wil heel graag elektrische bedrijfswagens en een grotere wasserij en dan 

gebruik gaan maken van regenwater en grondwater,’ zo vertelt ze enthou-

siast verder. ‘Misschien kan een autowasbedrijf het waswater dan weer 

hergebruiken zodat helemaal niets verloren gaat. Een volledig circulaire 
wassalon op een industrieterrein, ja, dat is wel een toekomstdroom van mij.’ 
En dan gaat de deurbel weer: ‘Sorry, ik moet nu echt ophangen hoor, er 

staat een klant voor de deur!’

MEER INFORMATIE
www.thewashlounge.nl   

LOCATIE
The Washlounge  
Europalaan 915  
1363 BM Almere

THEMA’S

https://thewashlounge.nl/
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JOHN VAN SOEST 
ZELFBEHEERGROEP LAGE VAART
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‘VROEGER WILDE HIER NOG GEEN VOGEL 
VERTOEVEN, NU IS HET EEN PARADIJSJE’ 

Almere wordt steeds groener. De vele groeninitiatieven door betrokken en 

bevlogen Almeerders werpen letterlijk en figuurlijk hun vruchten af. Dat 

geldt ook voor de groenstrook langs de Lage Vaart in de Bouwmeester-
buurt. Die heeft in de loop van de jaren een ware metamorfose ondergaan. 

En binnenkort genieten ook de bijen van de groene oase. ‘In de vlindertuin 
komt een van de bijenhotels die vanuit Growing Green Cities worden uit-

gegeven aan een aantal buurten in Almere. Dat is toch wel heel leuk!’, zegt 

John van Soest enthousiast. Samen met een grote groep vrijwilligers van de 
Zelfbeheergroep Lage Vaart zet hij zich al jaren in voor het vergroenen van 

de wijk. ‘Het is hier nu een waar paradijsje.’

Het groengebied kenmerkt zich door een vrij smalle strook van wel acht 

hectare en is vrij divers, met hoge populieren, een stuk bos en vele planten 
en struiken. Het idee om de groenstrook aan te pakken is vanuit de be-

woners zelf ontstaan, vertelt John. ‘Als ik me niet vergis, zijn de eerste con-
tacten hierover al in 2013 gelegd. Toen ik hier kwam wonen, was het een 

saai gebied met alleen een strook vlierstruikjes. Daar zit zo weinig in. Echt 

boring. Het was wel groen, maar daar was alles ook wel mee gezegd!’ 

‘Het mooie is de verbinding die je 
maakt met je eigen woon- en leef- 
omgeving, maar ook met elkaar’

METAMORFOSE
De groenstrook werd toen vooral gebruikt als dumpplek. ‘Samen met een 

groep bewoners hebben we eerst vrachtenvol afval zoals matrassen, kasten 
en andere rommel weggehaald. Nu wordt dat een keer per maand bijge-

houden. Er is merkbaar meer sociale controle. Daardoor blijft het gebied een 
stuk schoner. Daarna hebben we een struinpad aangelegd onder de popu-

lieren.’ Inmiddels is het gebied omgetoverd tot een kleurrijk gebied, vertelt 

John met trots. ‘Met heel veel verschillende planten en struiken en een bijenlint 
met eenjarige bloemen. Maar er is ook een voedselbos vol lekkere dingen 

zoals appel-, peren-, pruimen-, mispel,- abrikozen- en notenbomen, een 
 vlinder- en kruidentuin, een paddenpoel en vleermuiskasten. Echt van alles.’ 

THUISGEVOEL
Elke maand hebben ze een klusdag. Dan verzamelen de vrijwilligers zich 

eerst bij een medebewoner voor koffie en thee. Soms met zelfgebakken 
mispelkoeken. ‘Een koekje van eigen deeg, zeg maar. En daarna is het  

aan de slag. Snoeien om de paden begaanbaar te houden, harken, er 

is eigenlijk van alles te doen.’ Het mooie vindt John de verbinding die je 

maakt met je eigen woon- en leefomgeving, maar ook met elkaar. En dat je 
werkt aan een gezamenlijk iets. ‘Het geeft een gevoel van thuis, dit is echt 
mijn plek. En dat betekent meer dan alleen maar wonen. Het is gaaf dat het 

gebied zo aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen in plaats van die saaie 

plek die het eerst was, waar nog geen vogel wilde vertoeven.’ Hij gaat er 

zelf regelmatig heen en houdt het voedselbos bij. ‘Prachtig hoor, die abri-
kozenbomen met die oranje vruchten. Vergeleken met vroeger is  
het hier veel gevarieerder en mooier geworden.’

MEER INFORMATIE
www.bouwmeesterbuurt.nl 

LOCATIE
Voedselbos en groenstrook  
langs het Johnsonpad 
tussen de Hogering en  
SC Buitenboys

THEMA

http://www.bouwmeesterbuurt.nl/
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KEES SOSEF 
VRIJWILLIGER FLORIADE EXPO 2022
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‘BIJ FLORIADE GAAN HEEL VEEL MOOIE 
DINGEN GEBEUREN’ 

Misschien zie je ze weleens voorbijrennen op woensdag- of vrijdagavond: 

de Floriade-hardloopgroep van Groene Spelddrager Kees Sosef. Er was al 

een Floriade-wielrenclub en een wandelclub, dus een hardloopgroep kon 
natuurlijk niet ontbreken. Kees liep ook al twee keer in het Floriade-team de 

Triatlon Challenge Almere. ‘42 km om Almere. Alleen maar door parken. 
Het is wel erg leuk om Almere op die manier te vertegenwoordigen in je 

Floriadeshirtje’. 

‘Het Floriadeterrein is nu nog een bouwterrein, zegt Kees, ‘maar het is de 

bedoeling dat het over een tijdje ook beschikbaar komt  voor de hard-
looptrainingen.’ Tot die tijd traint de groep onder zijn leiding in parken en 

bossen. ‘Gisteren nog een rondje Nobelhorst. Toen kwamen we weer vijf 

reeën tegen en bij het kasteel loopt ook heel veel wild. In al die twaalf jaar 
heb ik eigenlijk nog nooit hetzelfde rondje natuur gelopen. Ja, zo groen is 

Almere hoor.’  

AUTOSHAMPOO
Ook op het gebied van duurzaamheid is Kees actief. Hij is oprichter en 

voormalig bedrijfsleider van Sosef Schilderwerken. Voor Vereniging Eigen 
Huis adviseert hij huizenbezitters over duurzaam gebruik van middelen. 
Daardoor is minder onderhoud nodig is en het levert een besparing op, aldus 

Kees. Wat is hét geheim? ‘Twee keer per jaar alles goed schoonmaken met 

autoshampoo. Die heeft zo’n wasachtig laagje. Daardoor hoef je veel minder 

te schilderen. Dat is alles.’ O ja, Kees is ook betrokken bij de aanleg van een 
open leslokaal in het Utopiabos, zegt hij tussen neus en lippen door. Ook al  
is hij ruim zeven jaar met pensioen, Kees houdt duidelijk niet van stilzitten.

POSITIEF NIEUWS
Hij geeft ook nog rondleidingen op het Floriadeterrein en organiseert voor 

de meer dan 200 vrijwilligers allerlei Floriade gerelateerde uitjes. ‘Zo zijn 
we naar het 100 jaar oude arboretum in Doorn geweest. Om een idee te 

krijgen hoe het pas aangelegde arboretum van Floriade er in de toekomst 
uit komt te zien.’ Via een appgroep stuurt hij hen ook allerlei leuke berich-

tjes over de Expo. ‘Het gaat me om de positieve berichten. Ik hoor soms dat 

vrijwilligers zich zelfs schamen dat ze voor Floriade werken, na het lezen 
van het zoveelste negatieve bericht in de krant.’

‘Die negativiteit rondom Floriade is  
helemaal niet terecht’

SCHIMMELPAVILJOEN
Die negativiteit rondom Floriade is helemaal niet terecht, vindt Kees. ‘Bij 

Floriade gaan heel veel mooie dingen gebeuren. Een paviljoen helemaal 

gebouwd van schimmels, of een huisje van vijf miljoen boterhamzakjes! En 

er worden allerlei bomen geplant die fijnstof uit de lucht halen. Allemaal 
ontwikkelingen die mede door Floriade in een stroomversnelling komen. 
Want als je niks doet, staat de ontwikkeling stil. En wat laat je dan je kin-

deren- en achterkleinkinderen na?’ Tijdens de rondleidingen merkt hij het 

ook. ‘Mensen zijn bij voorbaat vaak negatief. “Floriade kost te veel”, of “ze 

slopen het hele Weerwatereiland” hoor ik vaak. Maar na afloop gaan ze 
terug met een heel positief gevoel. Dat is nu het leuke van mijn werk. Daar 
krijg ik enorm veel plezier van en energie voor terug.’

MEER INFORMATIE
www.floriade.com

LOCATIE
Floriade Expo 2022  
Archerpad 8  
1324 ZZ Almere

THEMA’S

http://www.floriade.com
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DEBBY TOORENAAR 
PROJECTMANAGER FLORIADE EXPO 2022/
DEBBY OP DINSDAG
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‘WE HEBBEN ZÓ VEEL MOOIE CONTENT  
OVER FLORIADE OM TE VERTELLEN’ 

‘Floriade is een rollercoaster. Als je er 5 minuten niet bent geweest, heb 

je 10 minuten wat gemist’, vertelt Debby Toorenaar. Zij is projectmanager 

 evenementen Floriade Expo 2022. ‘In 2022 draaien we 180 dagen een 
evenement. Met elke dag optredens, entertainment en ruim 40 landen die 

zich presenteren tijdens Floriade. Maar het moet wel allemaal geprodu-
ceerd worden. Dat is heel omvangrijk en doen we met een groot team.  

Het is hier af en toe echt een gekkenhuis, maar dat maakt het ook weer 

bijzonder. Ik sta elke dag lachend op!’ 

Als projectmanager organiseert Debby veel ontvangsten. Denk aan 
delegaties vanuit het Rijk, provincies, gemeenten, andere landen, maar 

ook kwekers en deelnemers. ‘Het is echt maatwerk. Afhankelijk van de 

doelgroep en het onderwerp bedenk ik welke expert ik het beste erbij kan 
halen om iets te vertellen. Ik presenteer zelf ook regelmatig, maar wil ook 

laten zien dat we een heel divers team van vakmensen hebben. Allemaal 
met hun eigen expertise. Als de mensen na de presentatie weggaan met 

een gevoel van, wat fantastisch is dit, ik kom zeker naar Floriade, is mijn 

doel bereikt. Daar word ik heel gelukkig van.’

DEBBY OP DINSDAG
Wie nu denkt: hé, is dat niet Debby van die enthousiaste online Debby op 

dinsdag-filmpjes?, heeft het juist. Daarin neemt ze inwoners, instellingen en 

ondernemers mee in de wereld van Floriade. Het format is gebaseerd op het 

succesvolle programma Maak het Mee van Omroep Flevoland dat ze ook 
zelf bedacht en presenteerde. ‘Ik kreeg het idee voor Debby op dinsdag, 
omdat veel mensen zich afvroegen wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt bij 

Floriade. Ik miste de communicatie. Door alle producties had ik daar helaas 

nauwelijks tijd voor. Maar toen kwam corona. Ik zei, we zitten allemaal thuis 

én online. Nu is het moment om ook met Floriade online te gaan. Er zijn straks 
192 kavels waar alle deelnemers en bedrijven zich gaan presenteren. Er is 

zoveel content, waardoor er elke dag genoeg te vertellen is!’

 TROTSE ALMEERDER
Debby werkt en woont al 25 jaar in Almere. Het enorme netwerk dat 

ze heeft opgebouwd maakt het voor het werk en haar team heel prettig 
en makkelijk, legt ze uit. ‘Weet je, ik ben gewoon een ontzettend trotse 

Almeerder en voel me zeker een ambassadeur van de stad. Ik wil graag 
dat de Almeerse economie zoveel mogelijk profijt heeft van Floriade. We 

hebben hier zo veel mooie producten en diensten en mensen die actief be-

zig zijn met de circulaire economie. Dat is echt fantastisch! Door haar werk 
is Debby zelf nog bewuster geworden van het belang daarvan. ‘Voor de 

actie Tegel eruit, plant erin hadden we een filmpje opgenomen met de wet-
houder. “Deb”, zei hij toen, “die tuin van jou met al die tegels, dat kan echt 

niet!”. Ik heb nu dus ook een heuse mini-Floriade in mijn tuin, een sedum-

dak op mijn tuinhuisje én een kookboekenkastje. Groen maakt gewoon 
gelukkig. Doe vooral iets, maar doe niet niets. Alle beetjes werken!’ 

‘Deb, die tuin van jou met al die tegels, 
dat kan echt niet!’

MEER INFORMATIE
Voor alle uitzendingen van 
Debby op Dinsdag ga naar  
de YouTubepagina van  
Floriade Expo 2022 en  
klik op video’s.

LOCATIE
Floriade Expo 2022 
Archerpad 8  
1324 ZZ Almere

THEMA’S

https://www.youtube.com/c/FloriadeExpo2022/videos
https://www.youtube.com/c/FloriadeExpo2022/videos
https://www.youtube.com/c/FloriadeExpo2022/videos
https://www.youtube.com/c/FloriadeExpo2022/videos
https://www.youtube.com/c/FloriadeExpo2022/videos
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RON EN MARIETTE VALKENBURG 
KANJERFIT-WORKSHOPS VOOR FLORIALLY
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‘JUIST DAT PLEZIER IN HET BEWEGEN,  
DE ‘FUNFACTOR’ IS HEEL BELANGRIJK’

‘Niet ieder kind zit te wachten op wedstrijdsport’, ,maar het is heel be-

langrijk voor kinderen om al jong veel te bewegen, zegt Ron Valkenburg. 

Hij is fysiotherapeut en praktijkeigenaar van MIJNvitaal dat hij samen met 
zijn vrouw Mariette runt. In zijn werk ziet hij veel gezondheidsklachten en 

blessures die te maken hebben met onvoldoende beweging en bewegings-
inzicht. Voor het educatieprogramma geven Ron en Mariette FloriALLY 

Kanjerfit-workshops aan kinderen van groep 1 tot 8. ‘We willen kinderen 

stimuleren om te bewegen, maar wel op een manier waar ze blij van wor-
den en die bij hen past.’ 

Ron: ‘Kanjerfit is een zelfontwikkelde lesmethode om bewegingsarmoede te 

verminderen en motorische vaardigheden te verbeteren. In onze laagdrem-

pelige workshops komen de kinderen in aanraking met zo veel mogelijk 
verschillende sporten, zoals yoga, bootcamp, fitness, rentraining of basket-

bal. Mariette: ‘Het is belangrijk dat kinderen weten dat er meer mogelijk is 
dan alleen voetballen, turnen of dansen. Dan kan elk kind ontdekken wat 

hij leuk vindt. Ron: ‘We willen dat niemand de basisschool verlaat zonder 

een sport waar hij mee door blijft gaan tijdens de middelbare schooltijd. 

Dat is namelijk het moment waarop veel kinderen afhaken. Dat is zo zon-
de.’ Mariette: ‘Bewegen moet eigenlijk een gewoonte worden, net als het 
poetsen van je tanden.’

‘Kinderen konden vroeger zo een kop- 
rol maken, nu kost het hun heel wat 
meer energie’

‘FUNFACTOR’
Ron: ‘Maar vooral ook leuk! Juist dat plezier in het bewegen, de ‘funfactor’ 

is bij het Athletic Skills Model (ASM) heel belangrijk. Dat is de methode waar-
van de Kanjerfit-workshop is afgeleid’. Dat vraagt om nadere uitleg. ‘ASM is 

een methode, een andere manier van denken over bewegen die sinds 2018 is 
opgekomen. Het model geeft een andere betekenis aan bewegingsarmoede. 

We bewegen niet alleen te weinig, maar vaak ook te eenzijdig. Kijk maar om 

je heen. Kinderen spelen steeds minder buiten, je hebt de PlayStation, Netflix. 
Je ziet ook meer welvaartsziekten zoals overgewicht. Kinderen konden 

vroeger zo een koprol maken, nu kost het hun heel wat meer energie. Maar 
bewegen is ook veel minder leuk en minder belangrijk geworden. Juist door 

creativiteit vergroot je het plezier, zodat bewegen weer leuk wordt. Plezier 

zorgt voor meer bewegen.’  
 

BOK
De nieuwe lesmethode slaat aan, zeggen Ron en Mariette enthousiast. 

Mariette: ‘De beweegvaardigheden verschillen per kind. Dus als een kind 

ergens minder goed in is, kijken onze lesgevers met welke vaardigheden ze 

dat doel wel kunnen behalen, maar dan op een andere manier. Ze worden 
op het schoolplein door de kinderen zelfs achtervolgd en bedankt voor de 
leuke lessen!’ Een heel verschil met vroeger dus. Wie herinnert zich niet die 

door velen gevreesde bok waar je per se overheen moest springen, ook 

al durfde je dat niet. ‘De gymles van nu is gelukkig wel anders, zegt Ron. 

‘Vroeger moest je het op één bepaalde manier doen en niet anders. Als ik 
nu dat plezier in die ogen van de kinderen zie en dat ze zelfs zelfstandig 
experimenteren met beweegvormen en oefeningen thuis, dat vind ik echt 

prachtig!’ 

MEER INFORMATIE
www.collage-almere.nl/ 
FloriALLY  
www.mijnvitaal.nl

LOCATIE
MIJNvitaal  
Bouwmeesterweg 16  
1333 LC Almere en 
Zuideinde 21 
Almere-Buiten Centrum

THEMA’S

https://www.collage-almere.nl/FloriALLY
https://www.collage-almere.nl/FloriALLY
https://www.mijnvitaal.nl/
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ARANKA VERHEUGD 
ADVISEUR VMCA, NK-TEGELWIPPEN, 
TUINVRIJWILLIGER, GROENE BUUR
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‘ER IS ALTIJD WEL EEN HAAKJE OM HET  
GESPREK OVER GROEN AAN TE GAAN’

‘Hartstikke leuk die Groene Speld en een eer,’ zegt Aranka Verheugd.  

Toch vindt ze zelf dat ze helemaal nog niet zo veel heeft gedaan. Maar 

die bescheidenheid is echt niet op zijn plaats. Aranka is naast haar werk 
als adviseur bij VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere) ook 

 Groene Buur, tuinvrijwilliger én actief in de actiegroep NK Tegelwippen. 
Daarbij betrekt zij ook jongeren. ‘Ik ben in mijn werk vooral bezig met 

vrijwilligersorganisaties te informeren en te verbinden aan elkaar.  

Dat groen vliegt eigenlijk overal een beetje doorheen.’

‘Ongeveer een derde van de Almeerders doet vrijwilligerswerk, legt 
Aranka uit. ‘Het landelijke gemiddelde ligt wel iets hoger. Dat heeft vooral 

te maken met leeftijdsopbouw. We zijn een jonge stad en jon geren zijn in 

vrijwilligerswerk wat ondervertegenwoordigd. Voor mij weer een uitdaging 
om daar wat aan te doen. Om hen te enthousiasmeren voor bijvoorbeeld 

groene maatschappelijke diensttijdprojecten. Ik probeer daarom overal 
contacten te leggen, zoals bij Stad & Natuur of bij Staatsbosbeheer.’ 

Groen is ook niet iets waar jongeren meteen aan denken en waarvoor ze 

iets willen doen, aldus Aranka. ‘Maar als je uitlegt dat het meer is dan al-

leen maar zwerfafval en onkruid wieden, vinden ze het wel hartstikke leuk.’ 

‘Groene Buur zijn dat betekent voor mij 
dat ik vooral lekker klets met mensen in 
de straat, of bij de biobak’

NOG MEER GROEN!
Drie jaar geleden verhuisde Aranka naar een huis met een grotere tuin. ‘Een 

tuin met niet alleen maar tegels, maar ook met bomen, bloemen en planten. Ik 
dacht eerst nog, doe maar wat meer tegels, dat groen is veel te veel werk. Nu 

wil ik alleen nog maar meer groen!’ Aranka werd vervolgens tuinvrijwilliger 
bij het burennetwerk en gaf zich op als Groene Buur. ‘Dat betekent vooral dat 

ik lekker klets met mensen in de straat, of bij de biobak. Ben je ook bezig met 

groen of heb je tegels in de tuin?, vraag ik dan. Er is altijd wel een haakje om 
het gesprek over hittestress, wateroverlast, vergroening of biodiversiteit aan te 

gaan. Sommige mensen zeggen dan “o ja, zo had ik het nog niet bekeken”. 
Anderen krijgen van die glazige ogen en daar komt de boodschap niet aan. 

Dat is ook prima. Mensen moeten zelf in beweging komen.’ 

 
GOUDEN TEGEL
Of de ‘groengesprekken’ effect hebben, weet Aranka niet. Ze is dan ook 
benieuwd of ze die mensen tegenkomt bij de actie Tegel eruit, Plant erin! 

Die organiseert ze samen met een aantal andere Groene Buren uit de 

Eilanderbuurt. Die gewipte tegels tellen ook mee voor het NK tegelwippen. 

‘We gaan natuurlijk voor de Gouden Tegel. Dat zou wel een champagne-
momentje zijn!’ Aranka vroeg ook de kinderen van de Archicrew, die heel 
actief bezig zijn met groen en zwerfafval opruimen, om mee te helpen.  

Junior Groene Spelddragers Roxanne en Mees koppelde ze vervolgens 

weer aan de Archicrew. ‘Kinderen kunnen elkaar namelijk veel beter vertel-

len over het belang van de actie dan wij. Ik heb ook geregeld dat de Archi-
crew Groene Medailles krijgt. ‘Ik ben dan zo benieuwd naar hun snoetjes! 
Even dat schijnwerpertje erop, want het is best bijzonder als je als kind al 

zo maatschappelijk bewust bezig bent.’

 

MEER INFORMATIE
www.vmca.nl

LOCATIE
VMCA  
Wagenmakerbaan 43  
1315 BC Almere

THEMA

https://www.vmca.nl/
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JAN MAARTEN VISSER 
SUCCESSIE BOSSIE



105 

‘OVER 50 JAAR ZIJN TINY FORESTS DÉ 
ONTMOETINGSPLEKKEN IN DE STAD’

Almere verandert langzaamaan in een groene oase. En misschien gaat er 

niet meteen een belletje rinkelen bij de naam Successie Bossie, maar het 

is alweer de negende tiny forest midden in de stad. Jan Maarten Visser is 
mede-initiatiefnemer en docent Tuin en Landschap bij Aeres. Zijn studen-

ten plantten in november 2019 meer dan 400 boompjes net naast het 
Floriade terrein. ‘Als groene school wilden we onze leerlingen kennis laten 

maken met het fenomeen tiny forest. Het was een hele mooie ervaring, 

zowel voor ons als de leerlingen. We hebben ook echt een band met het 
Bossie.’ 

Aeres is een groene school die bezig is met het vergroenen van de stad 

en de leefomgeving. Daar past het ontwerpen van een tiny forest heel 

goed bij, aldus Jan Maarten. ‘Zowel vmbo- als mbo-leerlingen hielpen 
mee met ontwerp, planning, organiseren en aanleg.’ Maar waar komt die 

bijzon dere naam precies vandaan? ‘Successie betekent opeenvolging van 
verschillende stadia. Je gaat eigenlijk van niets naar een volwassen bos in 

een vrij korte periode. Dat is het hele principe van een tiny forest en best 

bijzonder. Dat duurt zo’n 80 jaar terwijl een gewoon bos er wel 200 jaar 

over doet.’ 

‘Vroeger was groen toch meer een 
soort van decoratie van de straat. Nu 
zorgt het voor waardevermeerdering 
van huizen, steden en buurten’

INHEEMS
Het Successie Bossie onderscheidt zich van andere tiny forests omdat 

gekozen is voor alleen maar inheemse Nederlandse bomen en planten. 
Jan Maarten: ‘Denk bijvoorbeeld aan essen, beuken, eiken, maar ook hulst, 

meidoorn, hazelaar en rode kornoeljes. Allemaal inheemse bomen en planten 
die speciaal door Staatsbosbeheer zijn gekweekt. Het is een mooi ontwerp 

en een interessante plek waar je wat kunt beleven en zien, ook al is het klein. 

Dat we als groene school straks actief meedraaien op Floriade Expo 2022 
met ons eigen Successie Bossie, dat maakt me wel trots. Dat ben ik zeker ook 

op de vmbo- en mbo-leerlingen die het samen hebben aangepakt. Het was 
heel leuk om ze bezig te zien in de praktijk met zo’n mooi project voor onze 

stad.’  

ONTMOETINGSPLEKKEN
Jan Maartens hele leven staat in het teken van planten. Als jonge jongen 
begon hij in de kruidentuin van VSM, volgde een hoveniersopleiding en was 

jarenlang hoofd van De Hortus in Amsterdam. ‘Ik vind het leuk om te vertellen 

over planten en hoe belangrijk groen is voor mensen en de leefomgeving. 

Het is ook echt werk dat ertoe doet.’ Hij ziet een duidelijke verandering als 
het gaat om de waardering voor groen in de stad. ‘Over 50 jaar woont 70 
procent van de mensen daar. Dan zijn tiny forests dé ontmoetingsplekken in 

de stad. Vroeger was groen meer een soort decoratie van de straat. Nu zorgt 

het voor waardevermeerdering van huizen, steden en buurten, bijvoorbeeld 

door het verkoelende effect ervan. En het zorgt voor opvang van water, fijn-
stof-afvang en een grotere biodiversiteit. Met die invalshoek zijn we dit mooie 
project ook ingestapt, om leerlingen voor te bereiden op die toekomst.’ 

MEER INFORMATIE
www.ivn.nl/tiny-forest- 
almere/onze-bossen 

LOCATIE
Aeres MBO
Heliumweg 1
1362 JA Almere en
Successie Bossie
Archerpad 8
1324 ZZ Almere

THEMA’S

https://www.ivn.nl/tiny-forest-almere/onze-bossen
https://www.ivn.nl/tiny-forest-almere/onze-bossen
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KIMBERLEY VONK 
THE BLACK COCKATOO
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‘BIJ ONS IS EEN TAART GEWOON EEN TAART. 
EEN CALORIEBOM EN LEKKER ZOET’ 

Wie denkt dat vegan eten niet lekker is, moet toch echt een keertje langs 

bij lunchcafé The Black Cockatoo in Almere Centrum. Het water loopt je in 

de mond bij de menukaart: Red Velvet Cake, Snickerstaart, zeewierloem-
pia’s of een overheerlijke kapsalon. Alles volledig plantaardig en zo veel 

mogelijk met duurzame en lokale producten. ‘Maar vooral heel erg lekker,’ 
benadrukt eigenaresse Kimberley Vonk. ‘Veel mensen denken bij vegan dat 

je alleen maar een bak sla kunt eten. Of dat er geen suiker in de taart zit. 

Bij ons is een taart gewoon zoals een taart hoort te zijn. Een caloriebom, 
lekker vet en lekker zoet.’ 

Op haar negentiende reisde Kimberley een tijdje rond in Australië. Het  

viel haar op dat daar veel meer een ontbijt- en lunchcultuur is dan hier. 

Terug in Almere dacht ze, dat wil ik ook. Een leuk en gezellig lunch café  
op een mooie locatie, maar dan wel helemaal vegan. ‘Het gekke is,   

Almere heeft net als Amsterdam ook veel jonge mensen, maar mist dit   
soort  gezellige plekken. In Amsterdam zijn die er volop.’ Via crowdfunding 

kreeg ze het geld bij elkaar om te starten met haar eigen vegan lunchcafé 

in  Australische  stijl. Sinds de opening in 2018 is het een groot succes.  

‘Alle facetten van het ondernemen vind ik leuk. Marketing, interieur, het  
be denken van de gerechten. Alleen de bonnen inboeken niet,’ zegt  
Kimberley lachend. ‘Dat doet mijn moeder!’

‘Veel mensen denken bij vegan dat je 
alleen maar een bak sla kunt eten’

‘DIT ZIJN GEEN VEGAN BITTERBALLEN!’
Kimberley is zelf vegetariër, maar geen veganist. Ze eet wel zo min mogelijk 

zuivel. ‘Ik geloof niet dat de hele wereld 100 procent plantaardig kan eten, 
maar als we een grote groep mensen zover krijgen dat ze dat vaker doen, 

hebben we al een hele grote stap gemaakt.’ Helaas hangt er volgens  
Kimberley nog wel altijd een stigma rondom vegan. ‘Daarom probeer ik  

mensen te inspireren en te verrassen met plantaardige voeding, zonder dat  

ze het idee hebben dat ze iets moeten inleveren. We hebben zelfs klanten 
gehad die boos werden en zeiden: “Sorry, maar volgens mij is er iets fout 

 gegaan. Ik geloof niet dat deze bitterballen geen vlees bevatten!” Of vlees-
eters die mee moeten met hun vrouw en dan de vegan kapsalon de beste 

kapsalon vinden die ze ooit hebben gegeten. ’Ja, dat geeft veel voldoening, 

die blije en tevreden mensen.’ 

WATERPLANTENPAPIER
Ondertussen stroomt het ondernemersbloed waar het niet gaan kan. Samen 

met een collega begon Kimberley onlangs een nieuw bedrijf: Foodmission. 

Daarmee wil ze Almeerders inspireren om gezonder en plantaardiger te 

eten, maar weer op een andere manier. ‘We zijn bezig met een scheur-
kalender van Almeerse waterplantenpapier, ontworpen door een Almeerse 
illustrator. Met leuke groentips en -weetjes, vooral gericht op voeding.’ Vóór 

corona was Kimberley ook bezig met nieuwe locaties in Almere-buiten en het 

organiseren van evenementen, maar dat staat nu noodgedwongen on hold. 

‘Het is leuk dat er nu weer iets meer kan, maar hopelijk kunnen we snel weer 
helemaal open.’

MEER INFORMATIE
www.theblackcockatoo.nl 

LOCATIE
The Black Cockatoo  
Bottelaarpassage 89  
1315 ER Almere 

THEMA
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VEERLE VRINDTS 
OPRICHTER PROVEG NEDERLAND
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‘VEGAN ETEN IS VOORAL LEKKER, 
MAKKELIJK EN HELEMAAL NIET DUUR’

Veerle Vrindts wil het makkelijker maken voor mensen om plantaardig 

te eten. Haar missie: halvering van de vleesconsumptie in 2040, om de 

daarmee samenhangende problemen met milieu, klimaatverandering, 
industriële veeteelt en welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas en hart- en 

vaatziekten aan te pakken. ‘Dat promoot mijn non-profit organisatie ProVeg 
Nederland op een pragmatische en laagdrempelige manier die vooral  

leuk en lekker is. Want smaak is ook heel belangrijk.’ 

Veerle is vegetarisch sinds haar elfde. Op haar tweeëntwintigste werd ze 

veganist. ‘Hoe meer ik over dierenleed las, hoe meer ik me erom bekom-
merde. Daar kwamen later de milieu, - klimaatverandering- en gezond-

heidsargumenten bij. Ik ben nu negen jaar dagelijks hiermee bezig. Ik 

begrijp meer hoe de voedselketen in elkaar zit en hoe meerdere grote pro-
blemen in de wereld opgelost kunnen worden door verduurzaming van ons 

voedselsysteem. Zeker nu ik moeder ben, wil ik de aarde beter achterlaten 
voor mijn dochter, haar kinderen en kleinkinderen. Met de tijd die ik heb, 

wil ik zoveel mogelijk invloed uitoefenen en verschil maken.’

VEGGIE CHALLENGE
Veerle begon in 2011 het Nederlandse initiatief Viva Las Vega’s om vegan 
eten leuk, lekker en makkelijk te maken. In 2018 ging de stichting internatio-

naal en werd omgedoopt tot ProVeg International. Veerle is vanaf de start 

betrokken bij de Nederlandse versie van VeggieWorld, de grootste plantaar-

dige beurs van Europa en de Veggie Challenge: 30 dagen minder vlees eten. 
‘Mensen die zich aanmelden krijgen begeleiding, tips en voorbeelden van 
weekmenu’s. Inmiddels is de Veggie Challenge ook in andere landen actief. 

We hebben wereldwijd al meer dan 250.000 deelnemers gehad!’ 

ESCAPEROOM
In 2020 ontwikkelden ze een mobiele ProVeg Escape Room voor middel-

bare en mbo-scholen die door heel Nederland gaat touren. ‘Om leerlingen 
op een speelse manier de voordelen van plantaardig eten te laten ontdek-

ken. Aeres Hogeschool in Almere doet mee aan de pilot.’ Naast lobbyen 
voor eerlijke prijzen, willen we ook een milieuheffing op vlees en zuivel en 

naamgeving voor vegan kipstukjes of vegan burgers. ‘Dat mag in sommige 

landen niet, maar is wel duidelijker’. ‘Veel mensen willen wel plantaardig 
eten, maar dan moet er wel voldoende én een smakelijker aanbod zijn in 

restaurants of kantines op het werk. Daarom zijn we in 2017 begonnen met 
ProVeg consulting voor bedrijfskantines.’ 

APPELTAART
Dankzij ProVeg heeft Smullers nu vegan mayonaise, New York Pizza vegan 

pizza’s en met Hema ontwikkelden ze de eerste vegan appeltaart. ‘Het heet 
nog steeds appeltaart, het smaakt en kost hetzelfde, maar de eieren zijn 

uit het recept gehaald. Niemand merkt het, maar het scheelt wel heel veel 

eieren.’ En het grootste misverstand over vegan? “Dat het moeilijk, duur of 

niet lekker is. In de Veggie Challenge laten we zien dat dat echt niet klopt. 
Daarvoor werken we samen met de Almeerse veganistische tv-kok Sharon 
de Miranda, onze eigen Veggie Challenge-ambassadeur. Met haar kijken 

we wat we binnen Almere nog meer kunnen doen, omdat zij hier een eigen 

netwerk heeft en natuurlijk fantastisch veganistisch kan koken.’ 

‘Veel mensen willen wel plantaardig 
eten, maar dan moet er wel voldoende 
én een smakelijker aanbod zijn’

MEER INFORMATIE
www.proveg.com

THEMA
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MAARTEN VROOM 
VOORZITTER WINKELIERSVERENIGING 
EN EIGENAAR HEMA ALMERE BUITEN
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‘MENSEN WILLEN WEL VERGROENEN, MAAR 
LIEVER GEEN BEESTJES’

Transparante gondels: Bang voor studenten die met billen bloot gaan, zo 

kopte Omroep Flevoland dinsdag 11 mei 2021. Het bericht ging over de 

angst voor onveilige verkeerssituaties op de A6 bij Almere door blotebillen 
in de Floriadekabelbaan. De discussie liet zowel de plaatselijke als de lan-

delijke politiek niet onberoerd. Maarten Vroom, voorzitter van winkeliers-
vereniging Centrum en eigenaar van de Hema in Almere Buiten speelde 

hierop in met een minikabelbaan in zijn winkel. De bijpassende Facebook-

post: Pas wel op want de cabines zijn volledig transparant dus het kan zijn 
dat u afgeleid wordt op de trap, ging compleet viral. ‘Het was natuurlijk 

een grap met een knipoog naar Floriade’.

Vanaf het begin is Maarten enthousiast over Floriade Expo 2022. ‘We 

hebben als gemeente gekozen om voor Floriade te gaan. Dan moet je 
dat op een gegeven moment als burgers en ondernemers ook omarmen. 

Als je alleen maar commentaar blijft geven dan wordt het sowieso niets.’ 
Maarten probeert het centrum al jarenlang te vergroenen. ‘Almere Buiten 

is het groenste stadsdeel behalve het centrum! In een groene omgeving is 

het zo veel lekkerder winkelen. Daar moeten we veel meer mee doen. We 

hebben als winkeliersvereniging al van alles geprobeerd, maar het is een 
moeizaam en langzaam proces.’ Maarten noemt het plan om alle blinde 
muren te vergroenen, maar dat loopt steeds weer spaak. ‘Bewoners willen 

wel, maar liever geen overlast door beestjes.’  

‘IS IE ECHT?’
In Maartens eigen Hema is het daarentegen een complete groene oase. De 
winkel staat vol met honderden planten. ‘Dat is ook wat Floriade uitdraagt: 

groeiende groene steden. Je begint met één rijtje planten en op een  gegeven 

moment staat het helemaal vol.’ Vergroenen begint volgens Maarten bij 

jezelf. ‘Ik heb geen tuin, maar vind het wel leuk om in de aarde te wroeten 

en te zien hoe alles groeit en bloeit. Het onderhoud is veel werk, maar dat 

vind ik niet erg. Af en toe heb ik een lekkende plantenbak en ik wacht nog 
op de eerste vliegjesplaag. Maar dat hoort erbij. Ik laat de mensen zien dat 

vergroenen niet zo ingewikkeld is. Ik heb zelfs een boom van zes meter hoog 
staan. “Is ie echt?”, vragen mensen dan als ik hem water geef. Ze vinden het 

allemaal mooi.’ 

GROEN ALMERE
Buiten hangen inmiddels wel een heleboel bloembakken aan de balkons. 
Veel ondernemers hebben ook een bak voor de deur. ‘Helaas geeft niet 

iedereen water. Het is natuurlijk ook best veel werk. Daarom willen we, samen 

met de gemeente, ondernemers gaan ontzorgen door het onderhoud uit te 
besteden. Als alle ondernemers hieraan meebetalen, heeft iedereen daar 

profijt van. Dan hoop ik dat er nog veel meer komen die zeggen “zo’n bak wil 
ik ook wel voor mijn deur”. Maar dan moeten mensen natuurlijk wel over die 

beestjes heen stappen. Als iedere Almeerder nou gewoon eens een planten-

bak voor zijn huis zet, of een paar stoeptegels vervangt voor plantjes, dan 

vergroen je als stad al zo gigantisch. Dan wordt niet alleen Floriade groen, 
maar héél Almere.’

‘Je begint met één rijtje planten en  
op een gegeven moment staat het  
helemaal vol’

MEER INFORMATIE
Wil je de vergroening van  
HEMA Almere Buiten zelf 
zien? Kom gewoon even  
langs.

LOCATIE
Hema Almere Buiten  
Globeplein 12  
1334 BV Almere

THEMA’S
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BETTIE WOORD 
KLANKBORDGROEP FLORIADE INCLUSIEF
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‘MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING  
VINDEN GELEIDE LIJNEN OOK LELIJK’

‘Ieder mens is waardevol en uniek,’ vindt Bettie Woord. ‘Het is belangrijk 

dat iedereen erbij hoort en er niet in hokjes wordt gedacht.’ Bij Almeerders 

is Bettie vooral bekend omdat ze de enige blinde vrouwelijke prediker is 
die met een blindengeleidehond op de kansel staat. Ze behartigt in de 

Klankbordgroep Floriade Inclusief ook de belangen van mensen met een 
visuele beperking. ‘Ik kan hierdoor echt wat betekenen voor deze groep.’

Regelmatig bespreekt de klankbordgroep met de organisatie van Floriade 
Expo 2022 de plannen. ‘Mijn taak is te kijken of deze wel toegankelijk  

zijn voor mensen met visuele beperkingen. Ze geeft als voorbeeld het idee 
van een digitaal arboretum (bomenverzameling) met daarin 700 afbeel-

dingen van bomen. ‘Mensen met een visuele handicap gebruiken spraak-

programma’s op hun computer, maar veel beeldmateriaal is moeilijk om te 
zetten in tekst. Je mist dan toch een groot deel van de informatie. Toch zijn 

er oplossingen voor. Voor advies verwijzen we ook vaak naar Stichting 
 Accessibility, het Expertisecentrum voor toegankelijke ICT en het Waar-

merk drempelvrij. Dat is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke 

websites.’ 

GELEIDELIJNEN
Dat de organisatie vanaf het begin meedenkt en openstaat voor inclusie vindt 

Bettie een uniek en geweldig initiatief. ‘Het mooiste is als de aanpassingen 

niet specifiek bedoeld zijn voor mensen met een visuele beperking, maar voor 

iedereen. Dat het visueel een zo mooi mogelijk geheel wordt en iedereen de 
aanpassingen gewoon als een inclusieve ervaring beleeft. Dus niet overal 
geleide lijnen, maar bijvoorbeeld brede paden. Dan kun je met stokken de 

groenstroken volgen en aan de hand daarvan de looproute bepalen. Wij 

vinden geleide lijnen ook lelijk hoor!’, zegt Bettie met een lach. 

ONBEGRIP
Bettie komt uit een dorpje met nauwelijks faciliteiten voor gehandicapten: 

‘Maar in Almere zijn ook nog wel verbeterpunten. Zoals een ‘pratende’ bus-
paal bijvoorbeeld. Nu in coronatijd zijn er veel minder mensen om te vragen 

welke bus eraan komt.’ Waar loopt ze nog meer tegenaan in de praktijk?  
‘Dat ik een hond heb, geeft vaak spanning en zorgt soms voor onbegrip. 

Vooral bij mensen die niet zijn opgegroeid in een cultuur met geleidehonden 

en waar honden onrein zijn.’ Ook restaurants mag ze soms niet in met haar 
hond. ‘Of we worden helemaal achterin gezet. Dan zegt mijn man weleens: 

‘Nou, daar zitten we weer lekker apart.’

ZICHTBAARHEID
Als ambassadeur van KNGF Geleidehonden geeft Bettie voorlichting op 
scholen over wat de blindengeleidehond allemaal kan en de betekenis hier-

van in de openbare ruimte. ‘Dan wordt het uiteindelijk een vanzelfsprekend 
iets. Daarom is het zo belangrijk dat we zichtbaar zijn en dat we laten zien 

dat we er ook gewoon bij horen.’ Want je ziet volgens Bettie toch nog weinig 

mensen met een handicap in reclames of op televisie. ‘Marc de Hond was 

wel een uitzondering en heeft ontzettend veel werk verzet voor mensen met 
een beperking. Hij was een hele mooie ambassadeur die liet zien hoe het  
wel kan. Dat zou veel meer in de media zichtbaar moeten zijn.’ 

‘Het mooiste is als de aanpassingen  
niet specifiek bedoeld zijn voor mensen 
met een visuele beperking, maar voor 
iedereen’

MEER INFORMATIE
www.almere.nl/wonen/
zorg-en-welzijn/iedereen 
-doet-mee/vn-verdrag/   

LOCATIE
Floriade Expo 2022  
Archerpad 8, 1324 ZZ Almere  
en Tiny Church  
Dettifosspad 4, 1363 BZ Almere 

https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/vn-verdrag/
https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/vn-verdrag/
https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/vn-verdrag/
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NADIA ZEROUALI 
AMBASSADEUR FLEVOUR BOX



115 

‘DE FLEVOUR BOX IS EEN MAALTIJDBOX 
VOOR ALLE FLEVOLANDERS’

‘Ik heb nog niet ontbeten’, zegt Nadia Zerouali en loopt tijdens het tele-

fonisch interview een voor haar nieuwe hippe eetgelegenheid binnen. Ze 

bestelt snel een fluffy brioche french toast met kaneelsuiker en fruitcompote. 
‘Oh, wow, ik krijg er gelijk weer inspiratie van. Misschien kan ik ze wel  

vragen om een chefsrecept voor de Flevour Box.’ De Almeerse Nadia is 
naast smaakmaker, tv-chef en bekend kookboekenschrijver namelijk ook 

ambassadeur van de Flevour Box. Ze bedenkt hiervoor regelmatig bij-

passende recepten. ‘Het is een maaltijdbox voor alle Flevolanders. Dus   
niet alleen maar Hollandse seizoensproducten, maar ook Arabisch flat-

bread van de Libanese bakker, Hollandse sojaboontjes en sopropo.’ 

Voordat Nadia werd gevraagd als ambassadeur werkte ze ook al voor 

de Flevo Campus. Dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke 
 voedselvraagstukken door onderzoekers, docenten, studenten, onder-

nemers en voedselveranderaars in praktijk worden gebracht. Daardoor 
wist ze al dat er in Flevoland meer geproduceerd werd dan alleen peen en 

uien. ‘Tijdens corona zag je ineens allerlei initiatieven to support your local, 

vertelt Nadia verder. ‘Samen met een aantal mensen van de Flevocampus 

hebben we toen de handen ineengeslagen en de Flevour Box bedacht.  
Het viel ons op dat de bestaande maaltijdboxen wel héél erg Hollands  
waren. Alleen maar uien, spruitjes en aardappelen. Dat Flevoland ook 

quinoa, oesterzwammen en bijzondere graansoorten heeft, is voor veel  

van onze klanten toch wel een verrassing.’  

UIEN UIT VERWEGGISTAN
Iedere maand krijgt Nadia een lijst met producten die in de box zitten. ‘Ik 

krijg vooral de moeilijke ingrediënten’, zegt ze lachend’, maar ik vind recepten 

schrijven echt het leukste wat er is. Ik maak best wel makkelijke recepten, 

om deze zo toegankelijk mogelijk te maken. Het leukste is dat de producten 
gewoon uit mijn eigen achtertuin komen. Ik sta natuurlijk bekend als ‘die ene’ 

van de Arabische keuken. Die vind ik ook echt heel lekker. Ik zou ook nooit 

honderd procent lokaal boodschappen willen of kunnen doen. Maar juist die 

combinatie van zo veel mogelijk lokale seizoensproducten én smaakmakers 
uit Verweggistan vind ik echt het beste.’ Wat is eigenlijk het meest onder-

gewaardeerde product? ‘Toch de Flevolandse ui’, zegt Nadia beslist. ‘Die is 
zo goed van kwaliteit, echt perfect. Die gaat de hele wereld over, maar in de 

Nederlandse supermarkt kun je alleen maar uien kopen uit Verweggistan.’

FLEVOLANDSE KEUKEN
De grootste uitdaging is volgens Nadia vooral te zorgen dat de box niet te 
duur wordt, zodat die voor iedereen bereikbaar blijft. ‘Ik vind het zo mooi 

dat we door de Flevour Box heel veel verschillende mensen samenbrengen 

en daardoor de afstand tussen de boer en de consument kleiner wordt. 
Maar ook dat we als stad met een immigratieachtergrond en die mix aan 

in grediënten een nog niet bestaande Flevolandse culinaire traditie samen 
helpen opbouwen. Met Flevolandse wortelen bereid op zijn Hollands,  

Surinaams én Marokkaans, en dat dat allemaal bij Flevoland past.’ Een  

Flevolands kookboek kan bijna niet uitblijven zou je denken. ‘Ja!, dat wil ik 

wel graag. Dat is zeker nog een droom.’ 

‘Die combinatie van zo veel mogelijk 
lokale seizoensproducten én smaak- 
makers uit Verweggistan vind ik echt  
het beste’

MEER INFORMATIE
www.lokaalvoedsel 
flevoland.nl/flevourbox 

www.flevofood.com/ 
bestel-nu-je-flevour-box

www.facebook.com/ 
flevoursmaak-vanflevoland

www.instagram.com/ 
flevournl/
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https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox
https://flevofood.com/bestel-nu-je-flevour-box/
https://flevofood.com/bestel-nu-je-flevour-box/
https://www.facebook.com/flevoursmaakvanflevoland/
https://www.facebook.com/flevoursmaakvanflevoland/
https://www.instagram.com/flevournl/
https://www.instagram.com/flevournl/
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ONTMOET ONZE 
JUNIOR SPELDDRAGERS
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De eerste acht Junior Spelddragers vlnr: Luna, Dani, Roxanne, Fay, Fee, Timo, Mees. Daan ontbreekt op deze foto.
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GROENE MEDAILLES VOOR 
GROENE HELDEN

Ook jonge Almeerders laten mooie groene initiatieven zien! En die worden gewaardeerd 

met een Groene medaille, om ze te stimuleren hier vooral mee door te gaan. En om anderen 

te inspireren.

Op 14 april 2021 ontvingen Daan, Dani, Fay, Fee, Luna, Mees, Roxanne en Timo een Groene 
medaille van wethouder Jan Hoek. Zij zijn hiermee de eerste Junior Groene Spelddragers 

die met hun initiatief meewerken aan een Groen & Gezond Almere. Inmiddels zijn er al 480 

kinderen en jongeren met een Groene medaille. 

De initiatieven zijn heel uiteenlopend: meedoen met Zet Almere in bloei – Tegel eruit, Plant 
erin, de wijk schoonhouden, helpen van een schaapsherder, plastic flessen verzamelen, 

groenten en planten verzorgen in de volkstuin, zwerfafval opruimen in de wijk, meelopen 

met een klimaat-protestwandeling, meedoen aan NK Tegelwippen, een spreekbeurt houden 
over Plastic Soup of meewerken aan een groener schoolplein. Ieder initiatief is uniek. Ieder 

kind doet dit op zijn eigen manier. 

GROENE STAD VAN DE TOEKOMST
Jan Hoek ‘De initiatieven – groot en klein – van deze Almeerse jongeren, dragen allemaal bij 

aan de groene stad van de toekomst. Dat is heel belangrijk, want zij moeten hier straks ook 
nog fijn kunnen wonen en groen is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Die groene 
beweging wil ik graag stimuleren. Daarom introduceren we, naast de Groene Speld voor 

volwassenen, nu de Groene medaille, om ook de jeugd te bedanken voor hun inzet.’

OOK EEN GROENE MEDAILLE UITREIKEN?
Ken jij ook een groene held die een Groene medaille verdiend? Almeerse scholen,  

organisaties maar ook clubjes en andere initiatieven kunnen een aanvraag doen voor  

een of meer Groene medailles om kinderen en jongeren te waarderen voor hun groene  

en gezonde initiatief en/of inzet. Mail naar growinggreen@almere.nl of kijk op  
groenengezond.almere.nl Daan met de Groene medaille

mailto:growinggreen@almere.nl 
http://groenengezond.almere.nl
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MEES BRAKENHOFF 
JUNIOR SPELDDRAGER
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‘WE BLIJVEN LEUKE ACTIES BEDENKEN EN 
WE HOPEN DAT IEDEREEN BLIJFT MEEDOEN’

Junior Groene Spelddrager Mees Brakenhoff heeft een supergroen hart!  

Hij is 14 jaar en zit in de derde van het Atheneum op het Baken Park Lyceum. 

Een hele leuke school. Samen met zijn ouders en zijn broertje woont hij in 
Nobelhorst.

Sinds twee jaar zet hij zich samen met Roxanne Salehi in voor meer groen 

in Nobelhorst. Zo willen ze meer biodiversiteit. ‘Dat is dat er verschillende 

planten en dieren in de natuur leven’, legt Mees uit.

BIJENHOTEL
In de zomer van 2020 heeft hij bijvoorbeeld een bijenhotel gemaakt. Bijen en 

hommels worden met uitsterven bedreigd en ze zijn door hun kruisbestuiving 

juist heel belangrijk voor de natuur. ‘Voor techniek moesten we iets bouwen 
en dus ben ik samen met mijn opa op pad gegaan om hout te verzamelen. 

Zo bouwden we een bijenhotel. In takken hebben we kleine gaatjes geboord 
zodat ze daar nestjes konden maken. Het viel me op dat ze het liefst in de 

zon zitten omdat het daar lekker warm is. En er zijn dus echt meer bijen en 

hommels nu in onze tuin’ vertelt Mees trots.

HOE KOM JE AAN JE GROENE HART?
Mijn moeder organiseerde al acties voor meer groen. Dat deed ze samen 

met de moeder van Roxanne. En toen dacht ik dat kunnen we ook voor 

kinderen doen.

De eerste actie was ‘Tegel eruit, Plant erin’. Mensen konden hun tegel 
bij ons inleveren en kregen in ruil een plantje. Daarna zijn we nog meer 

dingen gaan organiseren. Via Facebook en LinkedIn doen we dat. En we 

delen flyers uit. We wilden natuurlijk niet teveel printen omdat dat niet echt 

groen is, dus hebben we A3 flyers gemaakt en die opgehangen op plek-
ken waar veel mensen komen zoals bij La Coppelia, bij Smullen en Spelen 

en op de sportschool.

ALLERLEUKSTE ACTIE
‘De allerleukste actie was de  sneeuwbollenactie! We hebben die mooie strui-

ken waar prachtige witte bloemen uitkomen, gered van de versnipperaar. Ze 
waren over en wij hebben besloten om ze uit te delen. Alle bollen hadden we 

op het schoolplein gezet en voor we klaar waren, stond er al een hele lange 
rij. Het waren er wel 300 en binnen een half uur was alles op. Als ik nu door 

de buurt loop, zie ik ze nog steeds overal staan’. 

VERBETEREN
‘We wonen in een nieuwbouwwijk en het is hier echt supermooi. Het bos, 
het bruggenpad, we zijn omringd door natuur. Alleen iedereen die hier komt 

 wonen, neemt stenen in z’n tuin. Dat is niet groen en daarbij kan het water 

dan ook niet weg. Ik zou heel blij worden als alles hier groener wordt’,  
be nadrukt Mees.

‘Als ik door de buurt loop, zie ik nog 
steeds overal sneeuwbollen’ 

THEMA’S
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DANI NIJBOER 
JUSTDIGGIT
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‘IK WIL GRAAG DAT IEDEREEN  
JUSTDIGGIT KENT’

De 9-jarige Dani Nijboer uit Almere Haven heeft een duidelijk doel voor 

ogen: zo veel mogelijk geld verzamelen voor Justdiggit, een organisatie die 

onder andere kuilen graaft in Afrika om de aarde af te laten koelen. Hij is 
nu bijna een jaar bezig met het verzamelen van flessen, om vervolgens met 

het statiegeld deze kuilen te kopen. 

Justdiggit richt zich op het graven van die kuilen, zogenaamde ‘bunds’, om 

regenwater op te vangen en dus een vruchtbare bodem te creëren voor 
landbouw en natuur. Ondanks zijn jonge leeftijd, kan Dani goed uitleggen 

wat hij wil bereiken door geld in te zamelen voor Justdiggit. ‘Door die kui-
len kan er meer groeien, en dat zorgt ervoor dat de warmte beter  

weg kan.’ 

VOOR DE PINGUÏNS
Want de opwarming van de aarde moet worden tegengegaan, stelt hij vast. 
‘Ik zag op het jeugdjournaal dat er een ijsschots was afgebroken, waardoor 

de pinguïns in gevaar komen  omdat ze geen voedsel meer konden vinden. 

Dat vond ik heel zielig, pinguïns zijn mijn lievelingsdieren.’ 

Naast de pinguïns, hoopt hij zelf ook wat over te houden aan een koelere 
aarde. ‘Ik hou heel erg van sneeuw en ijs, dus als de aarde afkoelt, valt er 

vaker sneeuw in Nederland en kan ik ook wat vaker schaatsen.’ 

MILIEUBEWUST
Dani is volgens zijn moeder altijd al erg milieubewust geweest. Maar sinds 
hij in 2020 voor kerst drie bunds cadeau kreeg, heeft hij al zijn zinnen 

gezet op geld verzamelen voor Justdiggit. De internationale organisatie 

heeft zelfs een pagina op hun website gewijd aan de jonge ambassadeur. 

‘Ik heb al meer dan 300 kuilen laten graven en meer dan 1500 euro op-
gehaald.’ Het geld zamelt hij voornamelijk in door lege flessen op te halen. 

‘Eén van de eerste grote donateurs uit de buurt was Cees,’ vertelt Dani 

enthousiast. ‘Hij zei dat hij nog wel wat had liggen. En toen ik bij  

hem kwam , had hij vuilniszakken vol flessen staan.’

Naast het verzamelen van lege flessen, heeft de moeder van Dani een  
donatiepagina voor hem opgezet, waar hij ook regelmatig bedragen 

op ontvangt. ‘Tot nu toe zijn het voornamelijk mensen uit Almere Haven 

die doneren,’ vertelt de moeder van Dani, Cindy Pronk. ‘Maar iemand 
 vertelde ons laatst dat haar broer uit Amstelveen ook al flessen voor 

ons verzamelt.’ Want Dani is niet van plan om het bij Almere te houden. 
‘Ik wil graag dat iedereen Justdiggit kent.’ Daarom wil hij het grootser 

 aanpakken, en hoopt hij onder meer via zijn Instagram-pagina meer 

bekendheid te genereren. 

‘Ik hou heel erg van sneeuw en ijs, 
dus als de aarde afkoelt, valt er vaker 
sneeuw in Nederland en kan ik ook  
wat vaker schaatsen’

MEER INFORMATIE
justdiggit.org/nl/

THEMA’S

http://justdiggit.org/nl/
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ROXANNE SALEHI 
JUNIOR SPELDDRAGER
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‘DE GROENE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST’

Met haar 10 jaar is Roxanne de jongste Spelddrager van Almere. Ze heeft 
er trouwens al twee, want ze kreeg er één van Jan Hoek en één op school. 

Ze zit in groep 7 van Basisschool ‘De Verwondering’, volgens Roxanne de 
groenste en leukste school uit de buurt. 

Samen met Mees Brakenhoff organiseert ze groene acties. ‘De eerste was 
‘Tegel eruit, Plant erin’, waarbij kinderen een tegel konden inleveren die wij 

dan in een container gooiden’, lacht Roxanne. In ruil voor de tegel kregen 
ze een plantje terug. Ook hebben we bomen uitgedeeld in de wijk. Appel- 
en perenbomen. ‘Zo zorgen we ervoor dat er steeds meer bomen komen in 

Nobelhorst’. 

SNEEUWBOLLEN
Een andere actie was met sneeuwbollen. ‘Dat zijn witte bloemen die een 
 beetje op hortensia’s lijken’ legt Roxanne uit. Die bollen waren over en zou-

den anders weggegooid worden. Wij hebben toen een actie opgezet en 
ervoor gezorgd dat alle driehonderd sneeuwbollen opgehaald werden en 

geplant zijn. 

En in september hebben we mensen een lege vuilniszak gegeven om de  

buurt op te ruimen. Als ze ‘m vol terugbrachten, kregen ze een vetbolhouder. 
Daar kun je vetbollen in doen voor vogels. Die vetbollen zorgen ervoor dat 

de vogeltjes in de winter toch eten kunnen vinden. En die houder is beter dan  
de plastic netjes die er meestal omheen zitten. ‘Wij hebben er zelf vier in  
onze tuin’, vertelt Roxanne trots. 

‘Onze hele tuin is trouwens groen. We hebben veel gras en acht hele mooie 
bomen: zoals een zoete kers, perzikenboom en bij de trampoline staat nog 

een appelboom’. 

KINDERDIRECTEUR
Roxanne was ook de eerste kinderdirecteur voor het Instituut Voor Natuu r-

educatie (IVN). Op internet zag ze een oproep en daar reageerde ze op met 
een aanstekelijk filmpje. Na een soort sollicitatiegesprek hoorde ze dat zij de 
eerste Kinderdirecteur Natuur en Duurzaamheid werd. Dat betekende dat ze 

op bezoek ging bij scholen om spelletjes te doen om leerlingen meer te leren 
over de natuur. En ze ging kijken wat goed was op schoolpleinen en wat er 

groener kon. 
‘Ik hoop dat alle scholen net zo groen worden als mijn school ‘De Verwon-
dering’ zegt Roxanne. ‘Wij hebben echt heel veel groen en planten’.

Mees en ik willen dorpen en straten vergroenen. Eerst was er veel meer steen 

en nu zie je steeds meer groen. En dat is dus goed voor de biodiversiteit. Dat 
is dat er veel dieren en planten zijn’. 

HOE BEN JE HIERTOE GEKOMEN?
Roxanne lacht: ‘Eerst deed mijn moeder deze acties met de moeder van 

Mees. Toen hebben wij gezegd: ‘Gaan jullie maar weg, wij kunnen dit wel 
doen’. En nu helpen ze ons, gelukkig’ .

‘Mees en ik willen dorpen en straten 
vergroenen’

THEMA’S
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Groepsfoto van drieentwintigste Spelduitreiking 23 juli 2021
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ALLE SPELDDRAGERS 
TOT NU TOE
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1E SPELDUITREIKING – 15 FEBRUARI 2014
Angelique Metz – Natuurlijke buitenruimte bij De Koppoter

Arjan Dekking – Kenniskring Buurtmoestuinen Almere
Arne Nooitgedagt – Zelfvoorzienende lodge

Hans Prins – Almeerdaagse
Irene van Exel – Noorderplassen Tuinen

Irma Stroombergen – Parkwijk Schooltuin

Jan Wachtmeester – Almeerse Wolunie
Jeanine Lablans – Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief

Mariël Bisschops – Neverending Art
Marije Buiter – Cupidohof en meer

Marjan Kruijs – Parkwijk Schooltuin

Monique Seynen – Regelrechtvandeboer
Ninette Koning – Neverending Art

Redmer van der Leest – Buitenplaats
Renate Oord – Noorderplassen Tuinen

Ron van Zwet – ONZE Volkstuinen–in de kas

Sophia Huijs – Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief

Toos Vergeer – Natuurlijke buitenruimte bij De Koppoter

2E SPELDUITREIKING – 8 NOVEMBER 2014
Anita van Bremen – HappyInsect

Berry Koevoets – Fète Champètre *

Bertina Slettenhaar – Almeerse Wolunie
Cora Spaans – VINDplaats Zenit

Harriët Bosman – Brug naar de toekomst *
Iyon Avezaath – Glijbaantoren *

Jacqueline Boudens – Kindertuinen Almere

James Heus – Fète Champètre *
Jeroen Oosterheert – Urban Sport & Relax Spot *

John Menges – Oevers als startpunt *
Jolanda van Adrichem – Stichting Weet hoe je leeft

Judith Flapper – The plantable home

Klaas Huttenga – Fiets Race en Toerclub Almere

Kian Avezaath – Glijbaantoren *
Lucia Zwanenburg – VINDplaats Zenit

Marian Heidstra – Stichting ABRI (Almeerse Belangengroep
voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten)

Max de Goede – Voedselloket Almere

Peter van Adrichem – Stichting Weet hoe je leeft
René van Zuuk – Weerwaterkapel *

Rens Ruiter – VINDplaats Zenit
Rins Boschma – rondje-weerwater.nl *

Sacha de Ruiter – Mooi Zo Goed Zo

Yukha Tang – VINDplaats Zenit

* = prijswinnaar Rondje Weerwater

Groepsfoto van de veertiende Spelduitreiking op 5 oktober 2019
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3E SPELDUITREIKING – 20 JUNI 2015
Aartie Sawitrie Badal – VaiPreDi Gezond eten en meer bewegen
Ad Verrips – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

Angela Scheepers – Groentje BV en Groentje Cider

Anita Stolp – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Anthonie Heynsius – Sinaasappelkistjes

Carolijn Bary – Voedselbos Sieradenbuurt

Claudia Uiterwijk – Voedselbos Sieradenbuurt
Cor de Bruin – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

Daphne Hatt – Plan B
Elly Pijpers – Wandelnet

Eveline Stilma – Expert permacultuur

Harry Draai – Voedselbos Sieradenbuurt

Henk Hovis – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

Henk Struik – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten
Ingrid Maste – Voedselbos Sieradenbuurt

Jan Smit – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

John Emmerink – Vrienden van het Koggepark
Josine Gabriel – Wandelnet

Katja Dorlandt – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten

Lian Trimbach – Voedselbos Sieradenbuurt
Lies Raterink – Wandelnet

Linda de Vries – Vrienden van het Koggepark
Lisa Punt – Rozentuin Judy Garlandhof

Louis Speijers – Wandelnet

Mandy Dijkman – Bewoners Nemesisstraat

Mannie Krak – Buurtmoestuin Trommelstraat

Marcel Post – Vrienden van het Koggepark
Marjolein Vloothuis – Boomgaard Filmwijk

Maud Scholten – Voedselbos Sieradenbuurt

Monique van Zandwijk – Vrienden van het Koggepark
Nelleke Goedhart – Buurtmoestuin Trommelstraat

Odette Breijinck – Moesbakken in openbaar gebied

Ramona Verbeek – Vrienden van het Koggepark
René de Lange – Wandelnet

Rina Smit – Tulppad e.o.
Vesna Dragojevic – GroenTopia

4E SPELDUITREIKING – 26 SEPTEMBER 2015
Aartie Sawitrie Badal – VaiPreDi Gezond eten en meer bewegen
Ad Verrips – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

Angela Scheepers – Groentje BV en Groentje Cider
Anita Stolp – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

Anthonie Heynsius – Sinaasappelkistjes

Carolijn Bary – Voedselbos Sieradenbuurt

Claudia Uiterwijk – Voedselbos Sieradenbuurt
Cor de Bruin – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Daphne Hatt – Plan B

Elly Pijpers – Wandelnet

Eveline Stilma – Expert permacultuur

Harry Draai – Voedselbos Sieradenbuurt
Henk Hovis – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Henk Struik – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten

Ingrid Maste – Voedselbos Sieradenbuurt

Jan Smit – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk

John Emmerink – Vrienden van het Koggepark
Josine Gabriel – Wandelnet

Katja Dorlandt – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten

Lian Trimbach – Voedselbos Sieradenbuurt
Lies Raterink – Wandelnet

Linda de Vries – Vrienden van het Koggepark
Lisa Punt – Rozentuin Judy Garlandhof

Louis Speijers – Wandelnet

Mandy Dijkman – Bewoners Nemesisstraat

Mannie Krak – Buurtmoestuin Trommelstraat
Marcel Post – Vrienden van het Koggepark
Marjolein Vloothuis – Boomgaard Filmwijk

Maud Scholten – Voedselbos Sieradenbuurt

Monique van Zandwijk – Vrienden van het Koggepark

Nelleke Goedhart – Buurtmoestuin Trommelstraat
Odette Breijinck – Moesbakken in openbaar gebied
Ramona Verbeek – Vrienden van het Koggepark

René de Lange – Wandelnet

Rina Smit – Tulppad e.o.

Vesna Dragojevic – GroenTopia

5E SPELDUITREIKING – 23 APRIL 2016
André van den Berg – Bio Trio
Anne Kuipers – Buurtcommissie ‘t Groene Hart

Berry van der Wal – Pionier Oosterwold
Coos Boomsma – Energie Werkgroep Nobelhorst

Corry Wassink – Buurtcommissie ‘t Groene Hart

Cris van Haagen – Bodhi Kinderopvang

Cyrille van Poucke – The Foodpress
Daan Froger – Pionier Oosterwold
Egon Kracht – Pionier Oosterwold

Erik Fakkeldij – Polderbushcraft Almere

Esther Stappen – Millvision

Frank Meijer – Pionier Oosterwold
Frode Bolhuis – Pionier Oosterwold
Hanneke Boardman – Minimum aan restafval thuis

Hans ten Oort – Buurtcommissie ’t Groene Hart

Henk van Koningsveld – Energie Werkgroep Nobelhorst

Hubert Peters – Boomkunstenaar Boogaart Almere
Igor Kampman – Polderbushcraft Almere
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Jacqueline Ruiter – Pionier Oosterwold
Jan Pieter Baas – Pionier Oosterwold

Joost Overzee – Pionier Oosterwold

Jos Abbo – Pionier Oosterwold
Klazien ter Veen – actief buurtbewoner en actief kerklid

Leon Joore – Millvision
Leonie van der Voort – WE Make
Lisa Punt – Filmwijk Buitengewoon Schoon

Luis Fidel Cabrera – Journalist Radio Ipiales

Madeleine Lammers – Eetbaar lint Almere Haven
Madelon Beek – Eetbaar lint Almere Haven
Margriet Brouwer – Eetbaar lint Almere Haven
Maria Vosjan – Eerste energiepositieve woning Nobelhorst

Marie-José Deckers – Pionier Oosterwold

Marien Abspoel – Pionier Oosterwold

Marjanne Koops – Pionier Oosterwold
Martina Meesters – Bomen– en kunstfietsroutes

Mercedes Leon – The Foodpress

Mieke van Dijk – De Blauwe Reiger
Mieke Wiegertjes – Filmwijk Buitengewoon Schoon

Mirna Knoop – Bodhi Kinderopvang
Nienke Scheide – Energie Werkgroep Nobelhorst
Nico Nooij – Buurtcommissie ‘t Groene Hart

Noortje Braat – Pionier Oosterwold

Paul Südkamp – Buurtcommissie ’t Groene Hart
Rene Jansen – Energie Werkgroep Nobelhorst
Sandra Manintveld – Inspiratie Inc.
Sebastiaan Vos – Eerste energiepositieve woning Nobelhorst

Sebastiaan Vos – Energie Werkgroep Nobelhorst

Sipan Salim – Energie Werkgroep Nobelhorst

Tanja Coenen – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Tessa Bouterse – Filmwijk Buitengewoon Schoon

Tim Munnikes – Energie Werkgroep Nobelhorst

Tineke Hillebrink – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Ton Eggenhuizen – Bio Trio

Valerie Bos – Concept Nerd
Victor Eggenhuizen – Bio Trio
Wendy Neuzerling – Natuurbeleving

Yvonne Nikkels – Vereniging De Discus

6E SPELDUITREIKING – 25 SEPTEMBER 2016
Alet Breugom – Simpliade

Al-ibrahim Nouri – BuurT–Tuinen
Ali K. Hussein – BuurT–Tuinen

Anno Winters – 100 Huizenplan

Arjan Wartna – 100 Huizenplan

Bart Bijsterveld – Pluktuinen Valetaweg
Cees Herbert – Kersenboertje
Danny Sloot – Pluktuinen Valetaweg

Ed ter Laak – Vogelbescherming

Ellen van Hekken – Learn by Movement

Herman Navis – Stadsboer
Irene Mouthaan – BuurT–Tuinen
Jacqueline Rietbroek – VINDplaats Zenit

Jasper Poot – Gradiënt Natuurbeheer

John van Diepen – 100 Huizenplan

Marjolein van den Blink – Picnic
Martin Wiegertjes – 100 Huizenplan

Maxime Tevreden – Tea da di Date

Michiel Muller – Picnic
Monique Faase – Ouder Kind Traject

Moses en Aimable – BuurT–Tuinen
Muriel Tabak – 100 Huizenplan

Patricia Belterman – 100 Huizenplan

Paul Vloothuis – 100 Huizenplan

Rita Unterseh – BuurT–Tuinen
Sameena Khan – Ouder Kind Traject
Tom Saal – Wooncoöperatie Diamondiaal

7E SPELDUITREIKING – 25 MAART 2017
Bep van Mil – Rozentuin De Binnenhof en meer
Bert Gijsberts – Floriade Business Club
Bob van Middendorp – De Bosrandwerkgroep

Chantal Derogee – Almeerdaagse

Cor Dol – Stad & Natuur

Ed de la Chambre – IVN Bomentuin De Kemphaan
Evert Banga – Als ambtenaar actief in het groen

Fokko Minnema – Kronkelveld

Frank de Bruijn – Groen Gas Almere
Glenn Lachminarain – Wandelgroep VaiPreDi

Hetty van Riessen – De Schaperie
Hillie Wolters – VINDplaats Zenit

Johan Stoop – De Schaperie

Koen Kaljee – De Drijfveer
Patrick Gajadhar – Wandelgroep VaiPreDi
Paul Roelofs – Kronkelveld

Peter de Weijer – Kerkuilenwerkgroep Flevoland

Rayo Ramnarain – Almeerdaagse

Sabeth Sandmann – De Bosrandwerkgroep
Tanya Egberts – 5000Stappen.nl
Wendie Hagendoorn – Schaapje Schaapje

Wim van Leeuwen – Kronkelveld
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8E UITREIKING - 30 SEPTEMBER 2017
Alexander Geijzendorffer - Planten photobooth

Alice Bakker - Voedselbos

Anique Pluygers - Bosrandwerkgroep

Anne Fokker - Floriade Food Experience Team
Anneke Geraads-Broeren - Brouwerij Stijl

Arie van der Mee - Restaurant Kip & Ei Dubbel-Op
Arthur Bouvy - EDBA

Bram Termeulen - Termeulen Roses

Casper Kromkamp - Natuurwinkel Almere
Chalyene Osei-Schoop - Moestuin Nobelhorst

Coos Boomsma - Libi Bung
Emiel de Boer - Bosrandwerkgroep

Eric Osei - Moestuin Nobelhorst

Ericssen Osei - Moestuin Nobelhorst
Farzan - Team YummieBox

Femke Mosch - Floriade Food Experience Team
Fer Bolweg - Bosrandwerkgroep

Greet van Vliet - Moestuin De Discus

Guanita Boomsma - Libi Bung
Gwendala Gosliga - Broccoli-Festival

Hajo Witzel – Imker Vereniging Zuidelijk Flevoland

Ingrid Mommers - Voedselbos

Irma van der Mee - Restaurant Kip & Ei Dubbel-Op
Janno Bulten - VINDplaats Zenit

Jeremiah Osei - Moestuin Nobelhorst
Jetze Kamerling - Beheergroep Beatrixpark

Joelle Tabak - Stadstuinenfestival

Johan Smits - Voedselbos
Johan Takes - Schaapskudde Almere

Joke Veenstra - Stadstuinenfestival
Joost Bosker - Oerz

Joy Talling - SecSurvivals

Julya de Goede - Floriade Food Experience Team
Krista Peeters - Broccoli-Festival

Lex van Harten - Floriade Food Experience Team
Lilian Celestijn - Moestuin Nobelhorst 

Maaike van Deenen - Schaapskudde Almere

Madhat Kataf - Inspiratie Inclusief
Marcel van Vliet - Moestuin De Discus

Marloes Hinkekemper - The Greenery

Max Knobben - Floriade Food Experience Team

Petra Codi - Rataplan De Kringloper
Raymond Bouma - Groentesnijderij

Rene Spaargaren - Vleermuizen in de Polder
Rick Huyzer - Rataplan De Kringloper

Rilana - Flevosap Vrijwilliger

Ruud Jan Bos - Floriade Food Experience Team
Sabah Verkaik - Groene buurtbewoner

Sanne Bouman - Broccoli-Festival
Simon Speets - Molenbuurt-bewoner

Tineke Ras – Het Luierpark

Tineke van den Berg - Stadsboerderij
Tiny Adolfs - Wandelen in Almere

Tom Saat - Stadsboerderij
Willemijn Borkent – Bosrandwerkgroep

9E UITREIKING - 1 FEBRUARI 2018
Alie Sikkens - Brei- en Haakgroep Almere

Annemarie Westhoff - Energieambassadeurs
Bart Corduwener - Speelwildernis
Bert Burgers - Imker VTV Water-land & NTV Windhoek

Chris Soebroto - Energieambassadeurs
Danielle Schilp - Natuurlijk Spelen Cascadepark

Dayon Mungra - Days Gym, Tegen hangjongeren
Else Bunjes - Energieambassadeurs
Eric Rootnat - Natuurlijk tuinieren van VTV complex Waterland

Fenna Kamphorst – VINDplaats Zenit
Frank de Ruijgh - Energieambassadeurs

Frans Pansier - Energieambassadeurs
Guus Bakels - Energieambassadeurs

Hanna Hosselet - Plantaardig Stedenwijk Lunch
Groepsfoto van achttiende Spelduitreiking 14 december 2019
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Hans Drost - Energieambassadeurs
Hans Vosman - Almeerdaagse

Hein Walter - Almerebuiten.info

Ilse Burggraaff - Energieambassadeurs
Jaleesa Vos - Vrolijk Kinderopvang Almere

Jan de Bruijn - Energieambassadeurs
Jan Otter - Energieambassadeurs
Jan-Willem van Wees - Plantage Nieuwland

Jim van der Wardt – TheCrazySmile & Makers van Almere

Johan van Schaick - Natuurlijk tuinieren van VTV complex
Water-land
Joke Garnaat - Brei- en Haakgroep Almere
Lia de Graaf - Brei- en Haakgroep Almere

Lila Angmoe - Brei- en Haakgroep Almere
Linda Dagloonder - Basisschool Klaverweide

Marcel Kolder - CitySenses

Marga Hogendoorn - Energieambassadeurs
Marjan Vermij - Energieambassadeurs

Marry Witte - Brei- en Haakgroep Almere
Martin Wiegertjes - Energieambassadeurs
Michelle Leysen - Molenbuurt vrij van troep

Millicent Schepman - Almere Buitengewoon

Mira Ticheler - CitySenses
Monica Baij - Energieambassadeurs
Muriel Tabak - Energieambassadeurs
Nuray Gül - Plantage Nieuwland

Pauline Ntelo - Brei- en Haakgroep Almere
Regina van Oorschot - Brei- en Haakgroep Almere

Reiner Swaen - Energieambassadeurs

Ria van Dijk - Brei- en Haakgroep Almere
Roel van Rijnsoever - Energieambassadeurs

Roelfien Munnikes - Stekjesruiltafel Nobelhorst
Sonja van der Woude - Brei- en Haakgroep Almere
Suze Roest - Brei- en Haakgroep Almere

Thea van Rooijen - Brei- en Haakgroep Almere

Thom Laagkemper - Floriade Food Experience Team
Wilma Kuipers - Energieambassadeurs
Wouter Winkelhuijzen - Energieambassadeurs
Yvonne Bouwmeester - Van Inge - WandelDiva’s

10E UITREIKING - 16 JUNI 2018
Ankie van Strien - Beatrixpark

Bauke van der Veen - Vleesch & Co
Carolien Steenkamp - 5000stappen.nl

Daphne Bulten-Noordermeer - VINDplaats Zenit
Eibert Draisma - Beatrixpark

Engelien Konijn - 5000stappen.nl

Erik Anneveld - Beebox

Hans Ham - Energieambassadeur
Hans Marijt - 5000stappen.nl
Ingmar van Duijn - Fit-ID

Ivonne de Nood - Projectdirecteur Oosterwold

Janneke van Coesant-Koopmans - 5000stappen.nl

Jeanette Janssen - 5000stappen.nl
John Duim - Beatrixpark

Lennart van den Berg - 5000stappen.nl
Liesbeth Boormans - Beatrixpark

Liesbeth Bronkhorst - Stad & Natuur

Linda Lem – Speel-mere

Loni Verkerk - schaapskudde Hout
Majeed Saeeyan - Art Loca
Margot van Rooijen - Beatrixpark

Mariëlle van den Donk - Ditha Bonita

Marije de Ruyter - 5000stappen.nl

Marinela Auping - 5000stappen.nl
Marlies Wapstra - Mad Science

Menno van Slageren - Beatrixpark
Nathaly Macaya - 5000stappen.nl

Rick van Rooijen - Beatrixpark

Rien Vietman – Speel-mere

Rob Timmerman - Flevolandschap
Ronald Karten - 5000stappen.nl
Wilson Vera - 5000stappen.nl

DUTCH FOOD WEEK 11 OKTOBER 2018
Bauke van der Veen - Flevofood
Gert Koekoek - Flevofood

Harold Oldenbeuving - Flevofood

Hugo Jongejan - Flevofood

Jaap Kodde - Flevofood
Martin Topper - Flevofood

Nicole Smits - Flevofood
Groepsfoto van twintigste Spelduitreiking 12 maart 2021
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11E UITREIKING - 14 OKTOBER 2018
Adnan Habash - Inspiratie-Inc

Anita Schoolenaar - 5000stappen.nl

Bart Overbeek - Run4Free

Bertien Hoek - Beatrixpark
Dave Vink - Run4Free

Diana de Reus-Stam - Beatrixpark
Ed Martens - Run4Free

Erik Slim - Water-Land

Jackie van den Anker - Schooltuinproject
Jamila Bayramova - Inspiratie-Inc

Jozef Bhageloe - Run4Free

Leontine Schrijver - biologisch-dynamische moestuin bij de

Lentemorgen
Lex Roeleveld - Stichting Heg en Landschap

Ludo Thijssen - Foundation For A Better World
Miranda van der Kamp - Basisschool de Optimist

Mohamed Aljaouni - Inspiratie-Inc

Otto Treurniet - Beatrixpark
Paula van Kuijk - Basisschool de Optimist

Petra Willemsen - 5000stappen.nl

Sylvia van der Linden - Water-Land

Thera Jellema - Stad & Natuur
Tjeerd Herrema - Oud-wethouder

Yorrim Wijnbergen – Run4Fre
Virginia Khoeblal - 5000stappen.nl

Willemijn Huizenga - Stad & Natuur

UPCYCLECENTRUM ONDERNEMERS  
16 JANUARI 2019
Boye en Noëlle Dorenbos - RUIK

Naomi Neijssen - SEEFD
Sebastiaan van Dulken - Ruig & Geroest

12E UITREIKING - 9 MAART 2019
Ad Vossenaar - Vrijwilligers Den Uylpark

Arold Teplier – ATC
Bart Kok - Polderhoenhof Boerenmarkt

Caspar Kromkamp - Natuurwinkel Boerenmarkt

Dianne Waleson – Vliervelden Pluktuin

Dik Esveld - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Diya Gopi - Buttpickers
Door van den Borst - Zoet en Zuiver

Dorine Van der Heide - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos

Edmond Koning - Notenkraam Boerenmarkt

Els van Boxtel - Stichting Wensejs
Erika Dorhout - Schooltuinen Koggepark
Gaia Firth - Fruit Boerenmarkt

Gerardo Bianchini - Caseificio Bianchini Boerenmarkt

Gerrit Bosje - De Geitenhof (Kaas) Boerenmarkt

Hendrik Braam - Brood Zonnelied Boerenmarkt
Idse Billenkamp - Warmonderhof Boerenmarkt

Ineke van Os - Vrijwilligers Den Uylpark

Ingeborg Janmaat - Vrijwilligers Berenklauw VroegeVogelbos
Isabel Duinisveld - Warmonderhof Boerenmarkt

Jelmer de Bock - Desembrood Boerenmarkt

Karin van den Berg - Almeerse Weelde
Lex Meeuwise - Stadsbrouwerij de Kemphaan

Linda Dales - Vleeskraam Boerenmarkt

Lukas Nijman - Fruit Boerenmarkt
Margriet van Galen - Schooltuinen Koggepark

Maria Bianchini - Caseificio Bianchini Boerenmarkt
Maria Deenen - Boerenmarkt

Marianne Onrust - Vrijwilligers Den Uylpark

Meindert Eijgenstein - Prisma Almere

Naveen Gopi - Buttpickers
Nick Zwaan - Piepers
Peter Mulder - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos

Reg Waleson – Vliervelden Pluktuin

René Gerritzen - Almeerse Jeugdnatuurclub Flevokijkers /

Klaverweide
Ricky de Boer - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Rob Leek - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos

Robert - Polderhoenhof Boerenmarkt

Rola Hengstman - Kunstenaar

Roos Saat - Café Boerenmarkt
Sue Scheick - Vrijwilligers Den Uylpark

Susan van ’t Riet - Vrijwilligers Den Uylpark

Suzan Jansen - Biokatoen
Tineke van den Berg - Vleeskraam Boerenmarkt

Veronica Groot - De Geitenhof Boerenmarkt

Wim de Ruijter - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos
Wim van Heijningen - ONZE Volkstuinen-in de kas

13E UITREIKING 15 JUNI 2019
Arie Jongejan - VINDplaats Zenit

Bob van der Voort – Biofood BV
Gerda van Hekken - Vrijwilliger oa Stad&Natuur

Ilse Suijkerbuijk - IVN

Jan van Koningsveld - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos

Jeroen van Beuningen - VINDplaats Zenit
Johan Borsch - Bakker Borsch
John de Vries - Vrijwilligers Berenklauw Vroege Vogelbos

John Lukken - GroenBalanz

Joseph Coutinho - vrijwilliger oa Wijkteam

Leendert Brons - Flevohoning
Marijke Hendriks - oa Stadsboerderij
Mo Ketabi - Almere Green Sports

Sybille Püttmann - Talent in Beweging

Theo Holtslag - Floriade vrijwilliger
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14E UITREIKING -5 OKTOBER 2019 
Hans van Dijk – Flevo Makelaars

Nicole Gaarlandt – Aktief Bloemsierkunst

Rogier Bins – Aktief Bloemsierkunst
Veerle Vrindts – ProVeg internationaal

Pablo Moleman – ProVeg internationaal
Herbert Koster – vrijwilliger
Lion Zeldenrust - Kris Kras Almere voltooid

Roaya Zeldenrust - Kris Kras Almere voltooid

Gea Geerts - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark
Wiebe Zijlstra - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark
Janke Zijlstra - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark
Sandra van der Klink - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark

Jan van der Wouden - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark

Joan Heersink - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark
Mariska van Gog - Meer geur en kleur in het Laterna Magikapark
Ingmar van Duijn - St. Nobelrun
Frank Schouten - St. Nobelrun

Steven van Ulden - St. Nobelrun

Bart Wilders - St. Nobelrun

Paul Homan – Paul’s IJs
Guido Klerks – vrijwilliger Vroege Vogelbos
Jim Bisschop - Upzwam
Kay Renshoff - Upzwam

Saima Bantvawala  - Aeres - opleiding Duurzame Bedrijfskunde

Marijne Liese-Happel - Philadelphia Woonzorg

Jessica Loudon - Imker Liquid Nature
Thea Snabilie - Zelfbeheergroep Lage Vaart
John van Soest - Zelfbeheergroep Lage Vaart

Groepsfoto van zestiende Spelduitreiking 29 november 2019

15E UITREIKING -14 OKTOBER 2019  
TINY FOREST UITREIKING 
Margriet van Galen - Tiny Forest Kruiderzeebosje

Erika Dorhout - Tiny Forest Kruiderzeebosje
Miranda Schipperijn - Tiny Forest Albabos

Jan Maarten Visser - Tiny Forest Successie Bossie

Carol Vrolijken - Tiny Forest Krachtbossie
Jos Wieleman - Tiny Forest Krachtbossie

Vera Ubink - Tiny Forest De Groene Kosmos
Paulina Martin De Kreij - Tiny Forest De Groene Kosmos
Mario Kramer - Tiny Forest Vliegerpark 

Paula van Kuijk - Tiny Forest De Bostimist
Esther van der Klundert - Tiny Forest De Bostimist

Yvonne Penne - Tiny Forest Maaithaibos

Marcel Post - Tiny Forest Kruiderzeebosje

Loes Ypma - Wethouder Floriade

16E UITREIKING -29 NOVEMBER 2019
STUDENTENPARTICIPATIE  
Storm Hoogervorst – Studentenparticipatie Floriade

Hester Roovers – Studentenparticipatie Floriade
Nienke van Eeuwen – Studentenparticipatie Floriade

Bauwe Snijders – Studentenparticipatie Floriade

Renee Giezen – Studentenparticipatie Floriade
Tim Langerak – Studentenparticipatie Floriade

Semmy Cunze – Studentenparticipatie Floriade
Marinus (Bertus) Jeurlink – Studentenparticipatie Floriade
Gabriel Van Duijnen – Studentenparticipatie Floriade

Maxim Vlaanderen – Studentenparticipatie Floriade
Robion Lucassen – Studentenparticipatie Floriade

David Bank – Studentenparticipatie Floriade

Amber Ottenhof – Studentenparticipatie Floriade

Emy Schuiling – Studentenparticipatie Floriade

Stacey Heinhuis – Studentenparticipatie Floriade

Mercedes Leysner – Studentenparticipatie Floriade
June Vernes – Studentenparticipatie Floriade

Edney Aldewereld – Studentenparticipatie Floriade
Olivia Baranyai – Studentenparticipatie Floriade

Nick van den Berk – Studentenparticipatie Floriade

Lars Bottenheft – Studentenparticipatie Floriade
Amani Duin – Studentenparticipatie Floriade

Chanell Duzon – Studentenparticipatie Floriade
Sara Graaff – Studentenparticipatie Floriade
Marit Haveman – Studentenparticipatie Floriade

Sem Honing – Studentenparticipatie Floriade
Nadine Kaïd – Studentenparticipatie Floriade

Yarco de Kwant – Studentenparticipatie Floriade

Rhodee Lekatompessy – Studentenparticipatie Floriade

Youko Mollema – Studentenparticipatie Floriade 
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Danique Potemans – Studentenparticipatie Floriade
Nathalie Spaan Petiet – Studentenparticipatie Floriade

Lars Veenendaal – Studentenparticipatie Floriade

Rafaël Vos – Studentenparticipatie Floriade

Yaëlle van der Weerd – Studentenparticipatie Floriade
Djordi Wijbenga – Studentenparticipatie Floriade

 
17E UITREIKING - 13 DECEMBER 2019
VRIJWILLIGERS STAD & NATUUREDITIE
Amy Bos – Stad & Natuur
Amy-Roos Rietveld  – Stad & Natuur

Andre Bussche – Stad & Natuur
Anneke Stol – Stad & Natuur

Barbara Kleine – Stad & Natuur

Chantal van den Dam – Stad & Natuur
Colette van Verseveld – Stad & Natuur

Cor Dol – Stad & Natuur
Dagmar Stol – Stad & Natuur

Daisy Knol – Stad & Natuur

Debby Derksema – Stad & Natuur
Dennis van Loenen – Stad & Natuur

Elisabeth van Eck – Stad & Natuur
Ellen van Hoften – Stad & Natuur

Emilia de Boer  – Stad & Natuur

Emmy Vermeulen  – Stad & Natuur
Gerrit de Ruiter – Stad & Natuur

Gina Bakker  – Stad & Natuur
Guda van Rijn – Stad & Natuur

Heidi Knape – Stad & Natuur

Ivonne Weststeijn  – Stad & Natuur
Jan Cornelis Schipper – Stad & Natuur

Janni van der Schelt – Stad & Natuur
Jaqueline de Bruijn – Stad & Natuur

Jessey de Feber – Stad & Natuur

Kelly Derksema – Stad & Natuur

Lia Holts - van Wees – Stad & Natuur

Marretje Schipper – Stad & Natuur
Marion Coenen  – Stad & Natuur

Marja Sliedrecht – Stad & Natuur

Marlies Wapstra – Stad & Natuur

Melanie Owolabie  – Stad & Natuur
Mireille Purvis – Stad & Natuur

Nadia Visser  – Stad & Natuur
Roel van Rijnsoever – Stad & Natuur

Roel Peter Wierenga – Stad & Natuur

Shaniqua Henry – Stad & Natuur
Stefano Verhoeven – Stad & Natuur

Tamara Dubbis – Stad & Natuur
Vivianne Semeijn – Stad & Natuur

Willy de Meij - van Ede – Stad & Natuur

Wim van Leeuwen – Stad & Natuur
Natascha Spiekerman – Stad & Natuur

18E UITREIKING - 14 DECEMBER 2019   
KAF FESTIVAL VOGEL- EN NATUURFESTIVAL 
Anneke van Schijndel - IVN Bostuin Groep

Els van Dijk - IVN Bostuin Groep

Jan van den Bos - IVN Bostuin Groep
Willeke Waller - Rabobank Almere

Soraya Omtzigt - Veggie Week Trinitas Gymnasium
Ester van der Wal - Veggie Week Trinitas Gymnasium

Sacha de Ruiter - actiegroep Nobelhortst Schoon

Ron de Lau - Floriade vrijwilliger
Luuk Kragtwijk - Floriade vrijwilliger

Diana van Diepen - Erfgoedhuis/St Regenboogbuurt
Frans Luke - Erfgoedhuis/St Regenboogbuurt

Dick Groenewegen - groene Havenaar (De Achterwerf)

Lily Groenewegen - groene Havenaar (De Achterwerf)
Willem Korstanje - oud-hovenier Firma Boogaart

Jan Kooy - actieve Oosterwolder

Groepsfoto van zeventiende Spelduitreiking 13 december 2019
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Opa Joop van Dijk - 99-jarige inzamelaar  oud-papier
Gabriël Bassant - Foundation For A Better World

Erik Oerlemans - meer geur en kleur in het Laterna Magikapark

Rene Mahieu - meer geur en kleur in het Laterna Magikapark

Erik Anneveld - St. Nobelrun
Ruben van den Boogert - St. Nobelrun

Marjon van Maren - Oosterwolder
Danijel Dujmovic - E-scooter Almere
Arjan van Zeumeren - Pan Branding

Chantal van Haeften - Pan Branding
Willem de Vlas - Pan Branding

Gérard Pillen - Vroege Vogelbos
Vrijwilligers Hoekwierde 

 

19E UITREIKING - 8 FEBRUARI 2020
STEIGERFESTIVAL
Petra de Booij - Floriade Inclusief 

Judith Wijnen - Floriade inclusief  

Marjan Heidstra -  Floriade Inclusief 
Marcel Kolder - Floriade Inclusief

Mayim Kolder - Floriade Inclusief
Kees Groenestein - Floriade Inclusief

Bettie Woord - Floriade Inclusief

Peter Volkers - Floriade Inclusief 
Helga Volkers - Floriade Inclusief

Michelle Rutten - Floriade Inclusief 
Fiona Ekeler - BroodLetter

Saskia Silberman-Vlugt - Bosgouw

Genia Soudain –  Floriade vrijwilliger 
Henk Hiddink - VLA & Floriade vrijwilliger

Hans Zwennes - Voorzitter van de Stichting Belangen Park Uithof
Lian de Gier - Kunstenaar en vrijwilliger Floriade

Joyce Grobben - Stad & Natuur

Margrietha Rengers - Stad & Natuur

Lucien Bouwman - Broke Ass Millinonaires

Joan Allosorie - Broke Ass Millinonaires

Irma van der Mee - Oudfits 3.0
Maaike Haitsma - CrEavolutie

Anke Portier - Kurkkeurig

Lion Timmerman - Lion’s touch
Thijs Verhaar - Thijs Verhaar Knitwear

Armanda Schaafsma - Embelezar
Leila Montsanto - Loeloes Meubels

Marielle Visser -Creative coach en rouwbegeleider 

Siomara Slager - The Wash Lounge
Andre Groen – Oostwouder Events

Jacco Oostwouder - Oostwouder Events 
Evert Aldewereld - Vrijwilliger wandelcoach  

Laura Meijering - Kleding ontwerper|

Edgar Donkervliet - Schoolschaatsen en ontwikkelen van 
Growing Green Fietsroute  

Jos Bregman - Nature Access 4 All 
Muriel van der Wal – Steigerfestival 

Thomas Rensen - Team Growing Green

Henk Meijer – voormalig programmadirecteur Floriade

20E UITREIKING - 12 MAART 2020
(STAD EN NATUUR EN COLLAGE M.B.T. FLORIALLY
Roos van Kesteren – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Anita Seele – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Nuray Gul – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Karin Pardaems – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Rob Koetsier – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Anneke van Dongen – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Charlotte Almekinders – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Igor Kampman – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Erik Fakkeldij – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Sabina Kok – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Ninette Koning – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Daniëlla van Eembergen – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Johanna Braunlich – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Esmee Hagens – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Vesna Dragonevic – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Bertina Slettenhaar – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Bart Reindersma – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Mannie Krak – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Sietse van der Wal – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Groepsfoto van eenentwintigste Spelduitreiking 19 september 2020
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Groepsfoto van negentiende Spelduitreiking 8 februari 2020
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Groepsfoto van vijftiende Spelduitreiking 14 oktober 2019
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Hans Berkhout – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Erik Fakkeldij – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Joost Bosker – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Roger Rosner – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Peer Evers – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Hans Riechelman – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Wanda van Koningsveld – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Henske Engbers – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Ron Valkenburg – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Thomas Voorn – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Silvia Servais – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Tessa Verzeilberg en zoon – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Renée Weder – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Paul Macco – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Christel van der Velden – bijdrage educatieprogramma FloriALLY
Pia Barentsen – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Willemijn Huizenga – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Bauke Houtsma – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Elisabeth de Jong – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

Yoel Schuller  – bijdrage educatieprogramma FloriALLY

EXTRA UITREIKING - 18 JUNI 2020
Antoinette Engelenberg – bijdrage team Growing Green 

21E UITREIKING - 19 SEPTEMBER 2020
PAVILJOEN OOSTVAARDERS 
LLian van Os – werkgroep Groen in Nobelhorst

Manouk Zardouz - werkgroep Groen in Nobelhorst
David van der Kroon - Fun Forest Almere

Mieke Bosman - Fun Forest Almere

Martijn Groot – ALLY blijft binnen
Kimberly Vonk – The Black Cockatoo

Jolanda van Adrichem - Weet hoe je leeft
Michiel Broekman – Supporter Schoon

Loek Kaizer - Supporter Schoon

Kees Sosef – vrijwilliger Floriade

Annemiek Lodders – vrijwilliger Floriade

Anny de Gier - coördinator werkgroep groen Vogelhorst

Henk Martens – ambassadeur Upcyclecentrum
Aart Zandbergen - BuurT-Thuis Akwaaba

Kevin van Drumpt – ALLY blijft binnen
Charlotte Schreuders – ALLY blijft binnen

Joop van Merbel – vrijwilliger Kwelbeekl

22E UITREIKING - 2020
ONLINE VERSIE
Jacob Louw – Collectief Stedenwijk groen

Lisette Guerain – vrijwilliger, actieve buur 

Edze Hiemstra – coördinator Groengroep Kwartaalstraat
Anca de Vries – docent Aeres hogeschool en vrijwilliger

Renze Borkent – natuur blog
Debby Toorenaar – duurzaam en lokaal ondernemerschap

Anthonia Bolweg – vrijwilliger, actieve buur 

Reinder Scheppink – Groen en Meer

Groepsfoto van eenentwintigste Spelduitreiking 19 september 2020
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23E UITREIKING - 3 JULI 2021
GROENE BUREN
AAlbert de Hoon – Groene buur

André Schimmel – Groene buur

Andrea Moll – Groene buur
Anita Stolp – Groene buur

Anne Kuipers – Groene buur
Anneke Wignand – Groene buur

Anne-Marieke Zaal – Groene buur

Anny de Gier – Groene buur
Aranka Verheugd – Groene buur
Barbara de Groot - de Wastas – Groene buur
Bart Kuipers – Groene buur

Bert van der Weijde – Groene buur

Bjorn Olthof – Groene buur
Cathy Hijmans - Buurtlokaal de Gouwen – Groene buur
Chris van der Paardt – Groene buur
Dita Maarschalkerweerd – Groene buur

Esther Olde Benneker – Groene buur

Eveline Boom – Groene buur
Franny Thonhauser – Groene buur

Gerda Nuijens – Groene buur
Giny De Leeuw – Groene buur

Gre de Groot – Groene buur

Guido Klerks – Groene buur

Hanneke Hupkens – Groene buur
Henk Bosgra – Groene buur

Irma Kooiman – Groene buur
Jan van den Bos – Groene buur

Jo Maas – Groene buur

Kees van Vliet – Groene buur
Kirsten van Doornik – Groene buur
Laetitia Leemans – Groene buur
Leonie van der Voort – Groene buur

Lian van Os – Groene buur

Lisette Guérain – Groene buur
Mannie Krak – Groene buur
Manouk Zardouz – Groene buur
Marcelina Veth – Groene buur

Margot van Rooijen – Groene buur

Margriet van Galen – Groene buur
Mariella Schot – Groene buur

Marije Lensink – Groene buur
Marius van Gasteren – Groene buur

Martijn Huffnagel – Groene buur

Martina Gutjahr – Groene buur

Mascha van Gool – Groene buur
Mees Brakenhoff – Groene buur junior 

Muriel van der Wal – Groene buur
Odette Breijink – Groene buur

Paul Mansvelt – Groene buur

Paula van Kuijk – Groene buur
Rhea van der Bent – Groene buur
Rick van Rooijen – Groene buur
Rina Bosgra – Groene buur

Rineke Laman – Groene buur

Roelfien Munnikes – Groene buur
Roxanne Salehi – Groene buur junior 
Shanna Hillebrand – Groene buur
Shirley Olthof – Groene buur

Stichting Operam – Groene buur

Wanda van Koningveld – Groene buur

EXTRA UITREIKING - 7 JULI 2021
Theo van Droffelaar – vrijwilliger Floriade Expo 2022
Marja van Droffelaar – vrijwilliger Floriade Expo 2022

24E UITREIKING - 9 OKTOBER 2021
(TIJDENS STEIGERFESTIVAL)
Stefano Hennevelt – ALLY blijft binnen

Mitchell Geleijnse – ALLY blijft binnen

Frans Erdmann - Bio Spirits

Sharon de Miranda – chef kok Food Forum Floriade Expo 2022
Irma Kooiman - de Bezige Buur 
Peter Mons – Voedselloket Almere

Samira Salman - Hartje Buiten

Gerda Burgers – vrijwilliger, actieve buur 

Tineke Ras – oprichter zwerfafval club De Marken
Pauli Langbein – vrijwilliger De Toonladder

Paul Laroy – initiatiefnemer Berenklauw brigade
Wim Grosheide - Berenklauw brigade
Saskia de Werdt - Berenklauw brigade

Saskia Schaap - Berenklauw brigade

Joost Schaap - Berenklauw brigade

Vijay Jharap - vrijwilliger, actieve buur
Levien van Oorschot – vrijwilliger Hoekwierde
Jan Bart Sloothaak – vrijwilliger, actieve buur

Laetitia Leemans – vrijwilliger, actieve buur
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Groepsfoto van vierentwintigste Spelduitreiking 9 oktober 2021
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NAWOORD 

Almere werd de gelukkige! In 2012 wonnen we het bid en tien jaar later is 

Floriade Expo 2022 er met het thema Growing Green Cities.

Voor de gemeente was dit aanleiding om energie te steken in het opbou-

wen van een groene en gezonde beweging. Zodat Almere een waardige 
groene gastvrouw zou zijn voor de wereldtuinbouwtentoonstelling én zich-

zelf op het podium kon plaatsen. We laten aan de wereld zien hoe Almere 
werkt aan de groene stad van de toekomst.  

In het begin waren er veel discussies over de Engelstalige termen. Bij de 
eerste bijeenkomst waarop we desondanks Growing Green spelden uit-

reikten hadden we vier tafels ingericht om de thema’s Feeding, Healthying, 
Greening en Energysing van een Almeerse inhoud te voorzien. Dit was in 

2014, ik was hier als gebiedsmanager Almere Buiten bij betrokken. We 

lanceerden de Groene Speld en de allereerste dragers werden Talent in 
Opleiding, Sybille Püttmann en Onze Volkstuinen, Ron van Zwet.

De eerste spelduitreikingen organiseerden we in de Kunstlinie. Daarna 

trokken we de stad in; op de Allytrap werden de spelden voor de 10e keer 

uitgereikt en uitreiking 21 was bij Paviljoen Oostvaarders. Wethouder Jan 

Hoek lanceerde het Growing Green boek 2 op het Groentesoepfestival in 
Almere Buiten en in 2021 zouden we naar Almere Poort. 
 

In december 2019 mocht ik zelf een keer de spelden uitreiken; het college 

had een ingelaste 24 uurs bijeenkomst. In 2020 reikte Jan Hoek de eerste 

Groene medailles uit. 

Over de allerlaatste spelddragers heb ik het liever nog niet. Al zal deze 

derde uitgave van het Growing Green boek wel de laatste zijn. Op weg 
naar Floriade zit er bijna op. In april 2022 opent de Expo haar deuren.  

De beweging gaat door. 

Het grootste genoegen was om samen met bewoners, ondernemers,  
maat schappelijke organisaties en kennisinstellingen nieuwe initiatieven op 

te zetten, resultaten te bereiken en een podium te geven aan de parels die 
Almere kent. Verhalen vertellen, ervaringen delen, elkaar inspireren; we 

kunnen het niet vaak genoeg doen. 

Dank aan alle Groene Speld- en Medaille dragers! Voor je inzet voor de 

stad, voor je bijdrage aan dit boek, voor je groene drive en overtuiging. 
We dragen dit boek op aan Marja en Theo van Droffelaar, vrijwilligers 

voor Floriade én voor de stad; gastheer en vrouw bij de Floriade Business 

Club en actief bij de uitreiking van boodschappentassen voor Boeren voor 
Buren bij Weet hoe je Leeft. 

‘Mensen maken de stad’

Groene Spelddragers  
Marja en Theo van  
Droffelaar. Heel  
verdrietig dat Theo  
van Droffelaar in 
oktober 2021 is  
overleden. 
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Groene Spelddragers  
Marja en Theo van  
Droffelaar. Heel  
verdrietig dat Theo  
van Droffelaar in 
oktober 2021 is  
overleden. 

MONIQUE VAN DER PLAS 
PROGRAMMAMANAGER MAKING OF FLORIADE, 
GROWING GREEN CITIES 
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FOUNDER


	Jan Hoek, wethouder Floriade, duurzaamheid & democratische vernieuwing 
	Kaart van Almere
	Floriade Expo 2022
	Charlotte Almekinders Educatie Staatsbosbeheer
	Sandra Anijs vrijwilliger bij Inspiratie Inc. en ambassadeur 1e Eetexpeditie 
	Saima Bantvawala Opleiding Duurzame Bedrijfskunde
	Jim BisschoP UpZwam
	Petra de Booij Klankbordgroep Floriade Inclusief
	Mariza Bosch Accounthouder en Projectleider Kind & Natuur bij IVN Flevoland
	Lucien Bouman en Joan Alosery Broke Ass Millionaires
	Jos Bregman Slow Exploding Trees – Boombom
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