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Welkom bij de tweede editie van de nieuwsupdate #HUDuurzaamDoen.
Op Hogeschool Utrecht vinden we duurzaamheid belangrijk. In ons onderwijs, onderzoek en
in de bedrijfsvoering werken we samen aan duurzame initiatieven met impact op onze
samenleving. We laten ons daarbij inspireren door de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. 

Word lid van de SDG Community Samen Duurzaam

We houden je graag op de hoogte van duurzame initiatieven via deze nieuwsbrief. We
zouden het leuk vinden als je je ook aanmeldt bij de HU Community Samen Duurzaam. Op
deze Teams site kun je je eigen duurzame initiatieven op de HU of privé onder de aandacht
brengen. 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. 

Workshop: het werk dat
weer verbindt - inspiratie

voor duurzaamheid

Op 14 juni a.s. organiseren Marijke
Christiansson en Nynke Okma een
bijeenkomst waarin ze The Work That
Reconnects (WTR) introduceren en collega’s
van de Hogeschool Utrecht kennis  laten
maken met het ecologische gedachtengoed
en methodieken van Joanna Macy. 

Lees meer

Hoger Onderwijs Utrecht
voert actie voor een

fossielvrij ABP pensioen 
 

Een groep docenten, onderzoekers en
studenten van HU, UU en HKU roept het
pensioenfonds ABP op om te stoppen met
het investeren in fossiele brandstoffen. 
Wil jij ook een fossielvrij pensioen? Teken
dan de petitie Het Hoger Onderwijs Utrecht
wil een fossielvrij ABP.

Lees meer

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/workshop-het-werk-dat-weer-verbindt-op-14-juni-a-s/
https://husite.nl/duurzaam/utrechts-hoger-onderwijs-roept-op-geef-ons-een-schoon-pensioen/
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25
https://youtu.be/opcvWn0C9Qg
https://gofossilfree.org/nl/ho-utrecht/


Diversiteit en inclusie in 
de praktijk

Studievereniging Avanti (Social Work) &
Green Office HU slaan de handen ineen en
organiseren op  donderdag 27 mei om 19.00
uur een online workshop Diversiteit en
inclusie in de praktijk, gegeven door Elena
Valbusa, Diversity Officer van Hogeschool
Utrecht. 

 Lees meer

Studententeam wint prijzen
met Celsius huis 

Studententeam Celcius creëerde een
circulair, modulair, zelfvoorzienend én
betaalbaar huis. Met deze woning nam het
team deel aan de finale van de Solar
Decathlon Build Challenge 2020 in
Washington D.C. Het was een groot succes
want het huis is flink in de prijzen gevallen.

Lees meer

Agenda
Elke donderdag mediteren tijdens de lunch!
 
Elke maandag deelt HU Green Office vegetarische recepten
op Meatless Monday
 
Tot 22 mei a.s. kun je jouw idee insturen voor de
publiekswedstrijd om het Utrecht Science Park te vergroenen
 
Om alvast in je agenda te zetten: op 14 oktober vindt de HU
Dag van de Duurzaamheid plaats

Afmelden of aanmelden voor Nieuws #HUDuurzaamdoen?
Stuur een email naar Duurzaamdoen@hu.nl

https://husite.nl/greenoffice/workshop-diversiteit-en-inclusie-in-de-praktijk/
https://husite.nl/duurzaam/studententeam-celcius-wint-drie-prijzen/
https://husite.nl/duurzaam/calendar_item/elke-donderdag-12-15u-lunchmeditatie/
https://www.instagram.com/p/COsQXfXj7kO/
https://www.uu.nl/nieuws/publiekswedstrijd-versterk-biodiversiteit-op-de-campus
mailto:duurzaamdoen@hu.nl

