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Korte omschrijving  

Inzameling metalen - Sinds mei 2019 vindt er inzameling plaats van metalen in Giessenburg. 

Het initiatief wordt gedragen door vrijwilligers uit de beide plaatselijke kerken (Hervormde 

en Gereformeerde kerk). Het initiatief heeft de titel: “IJzersterk voor het goede werk” 

meegekregen. 

Waarom vind je dat jouw initiatief / voorbeeld een duurzame bijdrage levert aan gemeente 

Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners? 

 

Wij leveren een bijdrage aan de scheiding van afval. Hierdoor vermindert het ongesorteerde 

afval en kan meer worden gerecycled zoals oud ijzer, kabels,  koper, lood en aluminium 

(blikjes). Oude metalen kunnen makkelijk worden gebracht, eventueel zelfs opgehaald. Door 

promotie (in streek en kerkbladen en via speciale afvalbakken voor blikjes) wordt 

bekendheid gegeven aan onze werkwijze. Alle metalen worden gesorteerd zodat recycling 

eenvoudiger kan plaatsvinden. Het ingeleverde metaal levert ook nog eens geld op. Dit 

wordt besteed aan goede doelen.  

Hoe vernieuwend is jouw initiatief / voorbeeld en wat maakt het uniek? 

In Giessenburg was een dergelijk laagdrempelig initiatief nog niet. Het is voor de inwoners 

en vrijwilligers die opzet willen steunen zo makkelijk mogelijk gemaakt. Door brede inzet 

komt scheiding en hergebruik van diverse materialen en oude apparatuur steeds meer uit de 

verf. 

Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden ? 

Het aantal kg van de inzameling vordert gestaag. De hoeveelheid ingeleverd restafval van de 

bewoners neemt hiermee af, wat ook een doelstelling is van Waardlanden.  Goede scheiding 

is relevant voor duurzame milieuzorg 

Hoe kan jouw initiatief / voorbeeld bijdragen aan inspiratie voor andere inwoners? 

Steeds meer inwoners van Giessenburg weten ons te vinden en gaan thuis al de goederen 

verzamelen om op een geschikt moment naar ons te brengen.  

Samenwerking voor goede doelen inspireert en stimuleert. Daarnaast brengt het een groep 

vrijwilligers bij elkaar om samen dingen te doen voor mens en milieu. Als andere 

dorpskernen in Molenlanden een dergelijk initiatief ook willen starten helpen we ze graag. 

Quote jouw duurzame boodschap voor Molenlanden 

Met inzamelen van metalen is duurzame winst te behalen. 


