Beste raad van bestuur,
Wij zijn Roxanne Salehi en Mees Brakenhoff. Wij zijn 9 en 14 jaar oud. Wij zijn de
eerste groene buurtjes van Nobelhorst. Op de nationale schoonmaakdag
van 20 maart hebben wij meegeholpen met het opruimen van buurtschapzuid. Wij hebben toen heel veel afval opgehaald. Hier zijn wij erg van
geschrokken. Het is veel bouwafval, maar we hebben ook veel plastic
verpakkingen gevonden.
Vorig jaar september hebben wij de actie ‘plant erin, tegel eruit’
georganiseerd. De kinderen die dat wilden mochten toen ook een zak afval
inleveren voor een plant. Toen hebben wij geregeld met buurtschap midden
dat er prikstokken waren. Wij vonden dit een erg groot succes.
Nu hebben wij bedacht dat we alle buren willen vragen om tijdens het
wandelen ook te helpen met afval rapen. Dan houden we het samen
schoon.

Subsidie aanvragen
Daarom willen wij graag subsidie aanvragen om bij de buurtschuur
prikstokken en ringen om de vuilniszakken vast te houden te zetten. Deze
kunnen dan opgehaald worden. Wij willen dan graag 4 prikstokken en 10
ringen voor de vuilniszakken. We hebben namelijk al 8 prikstokken en 2 ringen.

Die heeft Lian gekregen van de gemeente. Er kunnen dan meer dan 24
mensen tegelijk afval prikken.
Ik heb de website met de prijzen voor de prikstokken en de ringen:
Webshop Supporter van Schoon (Prikstokken)
https://webshop.supportervanschoon.nl/webshop/SNSHHHOOP
(Afvalringen)
https://webshop.supportervanschoon.nl/webshop/SNSDOOSLDPEGROEN
(Vuilniszakken)

Prijs prikstokken: 17,50 per prikstok, dat is 70,- in totaal
Prijs afvalringen: 15,- per afvalring, dat is 150,- in totaal
Prijs vuilniszakken: 50,- voor 20 rollen
Verzendkosten: 7,25
In totaal vragen wij 277,25 om ons buurtschap schoner en mooier te maken.
Kinderen betrekken
Als wij de goedkeuring voor de subsidie krijgen dan willen wij hier dit jaar nog
3 acties aan koppelen (in juni, september en november). Om zo veel mogelijk
kinderen mee te laten doen, willen we iets weggeven.
Een van de acties kan dan zijn dat je een afvalzak in kan ruilen voor een
plantje. Alleen krijgen dan de eerste 25 kinderen een plantje. Wij gaan ervan
uit dat dit ongeveer 2,- is per kind (voor het plantje). De planten regelen we
met Laurens van De Huyskweker. Planten zijn goed voor insecten.
Een andere actie is om een bijenhotel weg te geven aan de eerste 25
kinderen die meedoen. Die kosten bij de Action iets minder dan 2,-. Een
bijenhotel is goed voor de bijen.
De laatste actie is om vetbollen weg te geven aan de eerste 25 kinderen die
meedoen. Voor deze 25 vetbollen rekenen we ook 2,- per kind. Deze
vetbollen zijn goed voor de vogels.
Wij zorgen zelf voor het kopen van de spullen. Onze moeders willen wel
drinken en bekertjes regelen voor de kinderen die meedoen. Wij hopen dat
steeds meer kinderen goed gaan zorgen voor Nobelhorst.
Voor de acties vragen we dus 150,- extra. Daarvoor krijgen 75 kinderen een
cadeautje als ze meedoen.

Nieuwsbrief
Wij hebben ook al een stukje geschreven voor in de nieuwsbrief. Zo weten de
bewoners dat wij dit graag willen.
Wij zijn Roxanne Salehi en Mees Brakenhoff. Wij zijn 9 en 13 jaar oud. Wij zijn
groene buren voor deze wijk. Wij hebben op de nationale schoonmaakdag
afval opgeruimd. Hier schrokken wij van. Hoeveel het wel niet was. Daarom
staan er nu prikstokken, vuilniszakken en ringen voor je vuilniszak bij de
buurtschuur! Neem ze mee als je een rondje loopt met de hond. Of als je een
rondje gaat lopen. Lekker naar buiten en de buurt wordt ook nog is schoner.
Maar breng ze wel terug. Help jij ons met het schoonhouden van de wijk?
Tot slot
Wij hopen dat jullie dit een goed voorstel vinden. Willen jullie aan ons laten
weten of jullie dit mog

