Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2021
De juryleden stellen zich voor:

Ik ben Teunis Jacob Slob en sinds januari 2019
wethouder duurzaamheid van de gemeente
Molenlanden. “Duurzaamheid is voor ons
allemaal”. Dit is een uitspraak die we in ons
college vaak gebruiken en mij bijzonder
aanspreekt en aanmoedigt om mee aan de slag
te gaan. Het tijdperk waarin we nu leven kent
grote uitdagingen om een leefbare wereld door te geven. Samen met
enthousiaste medewerkers, inwoners, verenigingen en bedrijven willen we
daar invulling aan geven.

Ik ben Eva-Linde Middag – jongerenwerker Jong
Molenanden
Ik ben sinds 4 januari jongerenwerker in de
gemeente Molenlanden. Het is een hele fijne
gemeente om in te werken, geen dag is
hetzelfde. Ik hou mij vooral bezig met het
coachen van jongeren, de doelgroep jonge
mantelzorgers, het organiseren en uitvoeren van
activiteiten en het netwerken met partners in de gemeente.

Lisanne Addink - Duurzaam Ondernemer
Toen ik zelf mijn eerste duurzaamheidsprijs won als
jonge ondernemer gaf mij dat een enorme boost.
Veel duurzame ondernemers beginnen vanuit
idealisme en het gevoel van ‘dit kan anders’. Vaak is
dat flink aanpoten en doorzetten voordat je
(financieel) succes boekt. Maar de erkenning die je
krijgt met het winnen van een mooie
duurzaamheidsprijs geeft energie om door te gaan
en laat zien dat je inzet gezien en erkent wordt. Wat mij betreft verdient
iedereen uit de streek die zich inzet voor duurzaamheid sowieso een pluim,
maar ik kijk als jurylid graag mee naar welk initiatief dit jaar deze erkenning het
hardst verdient.

Cora de Groot – bestuurslid Stichting Duurzaam
Molenlanden.
Ik ben werkzaam als manager duurzaamheid bij één

van de grootste zelfstandige familiebedrijven van
Nederland, Mourik. Ik ben hier verantwoordelijk
voor de transitie naar een duurzame koploper in de
infra- en industriesector.
In mijn "vrije tijd" besteed ik ook veel tijd aan het
verduurzamen van de regio. Vorig jaar heb ik
meegewerkt aan de oprichting van de Stichting
Duurzaam Molenlanden, waar ik me nu als
bestuurslid inzet om burgers te inspireren en te
helpen verduurzamen met de focus op vier themagebieden: energietransitie,
biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit.

Diderik van Beusekom – bestuurslid BlauwZaam

