
Green Office HU — september 2022 webversie 

Een nieuw schooljaar op de Hogeschool Utrecht: welkom! We trappen het schooljaar af met
allerlei activiteiten! Kom vooral sfeer proeven, mensen ontmoeten en kletsen over een
duurzamere wereld. Scoor nieuwe outfits op de kledingruil, zak achterover tijdens de
filmavond of laat je inspireren op de Dag van de duurzaamheid. 
 
Lees snel verder!

KLEDINGRUIL X  ROADMAP  

Op zoek naar warme kledingstukken voor de herfst? Of puilt je garderobe uit en moet je van
wat spullen af? Kom dan langs bij de kledingruil van Green Office HU en Podium! Hier kun je
op een geweldige duurzame manier aan nieuwe kledingstukken komen. 
 
Maar, waarom zou je niet gewoon nieuwe kleren kopen? In de aflevering over duurzame
mode van videoserie RoadMap neemt presentator Lucas je mee in zijn zoektocht naar
inspirerende duurzame alternatieven op de fast fashion industrie. Tijdens de kledingruil zal
deze mini docu vertoond worden, let goed op want in de video zit een prijswinnende
informatie verstopt! 
 
KLEDINGRUIL X ROADMAP. Donderdag 29 september 17:00 - 19:00. Centrale hal van PL99

FILMAVOND

https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25


De Nederlands-Indonesische Melati Wijsen (20) komt al jaren in actie tegen plasticvervuiling.
Met groot succes: op jonge leeftijd is ze erin geslaagd het eiland Bali vrij te maken van plastic
tasjes. Samen met Melati staat er een krachtige generatie op die als doel heeft de wereld te
herstellen.
 
De film toont de intrigerende en ontroerende reis van Melati waarbij ze andere
jonge changemakers ontmoet die hun leven wijden aan een betere toekomst. Zij zetten zich
in voor onder meer mensenrechten, het klimaat, vrijheid van meningsuiting en toegang tot
onderwijs en voedsel. Van de favela’s van Rio tot afgelegen dorpen in Malawi, op
geïmproviseerde boten aan de kust van het eiland Lesbos tot Indiaanse ceremonies in de
bergen van Colorado. In een tijd waarin alles uit elkaar lijkt te vallen, laten deze jongeren op
inspirerende wijze zien dat iedereen een verschil kan maken voor een betere wereld.
 
Maandag 3 oktober 17:00. PL 101.2001.
Filmduur: 96 minuten
Gratis

DAG VAN DE DUURZAAMHEID



“Agents of Change”, dat is het thema dit jaar op 4 oktober 2022. In deze editie zetten we ons
eigen handelingsperspectief centraal en kijken we welke bijdrage we leveren aan een
duurzame wereld, zowel in ons professionele als persoonlijke leven. Verandering van
ecologische en economische systemen kan niet ontstaan zonder persoonlijke transformatie.
Welke bijdrage lever je als docent aan duurzaam onderwijs en als onderzoeker aan
duurzame ontwikkelingen? Welke betekenis geef je als student in je toekomstige beroep aan
een duurzame wereld? En welke bijdrage levert de HU aan een toekomstbestendige
economie in de regio?
 
Luister naar inspirerende sprekers en daag jezelf uit tijdens de workshops!

A A N M E L D E N  V O O R  D E  D A G  VA N  D E  D U U R Z A A M H E I D

WORD J IJ  ONZE NIEUWE GREENIE?

Zoek jij een leuke duurzame bijbaan? Green Office HU heeft een vacature voor een
duurzame duizendpoot. Organiseer jij graag activiteiten, is mensen betrekken voor jou een
eitje, én heb je een passie voor duurzaamheid? Kortom, ben jij onze
nieuwe Greenie?  Solliciteer dan nu! 
Lees hier meer.
 
Wat bieden wij? 
- Een aanstelling als student-assistent voor 0,23 fte (ruim acht uur per week).

https://husite.nl/dagvandeduurzaamheid/aanmelden/
https://husite.nl/greenoffice/vacature-nieuwe-greenies-gezocht/


- We willen graag dat je voor een minimaal een jaar beschikbaar bent en regelmatig
aanwezig kunt zijn op Utrecht Science Park.  
- Een goed salaris (het standaardtarief voor student–assistenten; ongeveer €14/uur)  

UTRECHTSE INTRODUCTIETIJD

Wij waren aanwezig tijdens de UIT; op de culturele markt en tijdens het kanovaren. We
verwelkomden de nieuwe studenten en lieten ze kennismaken met duurzaamheid en Green
Office HU. Ben je ons toch nog misgelopen en wil je een keer kletsen? Je mag ons altijd
benaderen via onze mail of via Social Media!

AGENDA
29 september 17:00-19:00 Kledingruil X Roadmap. PL99
 
3 oktober Filmavond Bigger than us. PL101.2001
 
4 oktober Dag van de Duurzaamheid. PL101

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN

Afmelden of aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een email naar greenoffice@hu.nl

https://www.instagram.com/greenofficehu/
https://www.facebook.com/GreenOfficeHU/
https://www.linkedin.com/company/greenofficehu
https://www.youtube.com/channel/UCfe3p2r4yFe4MJEtcEUtkBg
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25unsubscribelink%25%25
mailto:greenoffice@hu.nl?subject=Nieuwsbrief%20GOHU



