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Welkom bij de vijfde editie van de nieuwsupdate #HUDuurzaamDoen. In deze nieuwsbrief
veel aandacht voor duurzame evenementen, zoals de Transgender Day of Visibility en de HU
Bomenplantdag. En we blikken alvast vooruit naar het O&O festival.

Word lid van de SDG Community Samen Duurzaam

De HU Community Samen Duurzaam groeit gestaag. Je vindt er lesmateriaal over de 17
SDG’s én je kunt je laten inspireren met leuke presentaties en tips van duurzame HU
collega's. 

Honderden bomen door
HU medewerkers geplant

Een aantal medewerkers van HU plantten op
donderdag 24 maart jl. honderden bomen
voor Trees4All. Dit kon tot stand komen door
de schenking van de overgebleven punten
van de kerstpakketten. De bomen van de HU
werden in Drenthe geplant.

Lees meer

Transgender Day of
Visibility 

Op donderdag 31 maart a.s. is het
Transgender Day of Visibility. De Gender and
Sexuality Alliance van de Hogeschool
Utrecht roept iedereen op om die dag (of je
nou fysiek op locatie bent of online meetings
hebt) uit te dragen dat jij de trans community
steunt. 

Lees meer

Duurzame sessies op Leidraad verduurzaming

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abf24846aeaa44f2a9ada9298846ed82e%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b2e5984-cf6e-497c-8371-81a0b4bf59d6&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d
https://husite.nl/duurzaam/hu-medewerkers-planten-honderden-bomen/
https://husite.nl/duurzaam/transgender-visibility-day/
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25
https://treesforall.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A//linktr.ee/GSA_HU&data=04%7C01%7Cgerian.alofs%40hu.nl%7C38a6f5fd79a344cabd1408da0b237c11%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637834544290103740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QYmVKVOYhz3wy2pL/E0IiF2oFbKJiCOrNqvbGVdKHdE%3D&reserved=0


Onderwijs en Onderzoek
festival

Op dinsdag 12 april a.s. vindt het Onderwijs
en Onderzoek Festival plaats in de
Werkspoorkathedraal. Peddel een lekker
gezond drankje bij elkaar op de Blender bike
van het programmateam duurzaamheid en
Green Office of sluit aan bij één van de vele 
sessies over de zwaartepunten van HU.

 Lees meer

buitenlandse dienstreizen
gepubliceerd

In co-creatie met vele collega’s en studenten
is de leidraad verduurzaming buitenlandse
reisbewegingen opgesteld, ter ondersteuning
bij het maken van verantwoordelijke keuzes
als het gaat om internationale
reisbewegingen.
 

Lees meer

Agenda
4 t/m 24 april: Verkiezingen ABP verantwoordingsorgaan. HU
medewerker Gerian Alofs stelt zich kandidaat (lijst Algemene
Onderwijs Bond) en streeft naar een duurzaam pensioen.
 
11 april: Theatervoorstelling 25 Jaar Srebrenica: Gevaarlijke
Namen. Met HU-docent Alma Mustafić in Huis Utrecht. Speciale
voorstelling alleen toegankelijk voor HU studenten en
medewerkers: THEATER TRIP I 25 JAAR SREBRENICA:
GEVAARLIJKE NAMEN – Podium (hu.nl)
 
15 juni: TedX Countdown, Stadsschouwburg Utrecht. Lees meer
op TEDxUtrecht - TEDxUtrecht
 

Afmelden of aanmelden voor Nieuws #HUDuurzaamdoen?
Stuur een email naar Duurzaamdoen@hu.nl
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https://husite.nl/oofestival/
https://husite.nl/duurzaam/leidraad-duurzaam-reizen/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A//husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2021/11/Duurzame-mobiliteit_Verduurzaming-buitenlandse-reisbewegingen-1.0.pdf&data=04%7C01%7Cfanny.devries%40hu.nl%7C25ccc6c6083744efeb3908da027f8014%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637825043876058227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IKIMyb6MdPnBACaOIZrlllImiiaoK9u2sMdnOcFzGTk%3D&reserved=0
https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/verkiezingen-2021-2022/kandidaten-voor-deelnemers.aspx
https://podium.hu.nl/agenda/theater-trip-i-25-jaar-srebrenica-gevaarlijke-namen/
https://tedxutrecht.com/
mailto:duurzaamdoen@hu.nl

