
Green Office HU — november 2022 webversie 

De wintertijd is ingegaan en het wordt flink kouder. Wij verwarmen je graag met gezellige en
inspirerende activiteiten. Kom vooral sfeer proeven, mensen ontmoeten en kletsen over een
duurzamere wereld. 
Laat je inspireren tijdens de eerste echte Green talks en houd onze agenda voor het nieuwe
jaar in de gaten.
 
Lees snel verder!

GREEN TALKS  

De eerste Green Talks is een feit. Green Office HU nodigt je uit om te leren over duurzame
initiatieven binnen en buiten de hogeschool. Kom langs om je te laten inspireren of ga in
gesprek.
 
Marja Exalto-Sijbrands is betrokken bij het lectoraat Procesinnovatie & Informatievoorziening.
Ze doet onderzoek naar duurzame kledinginzameling.
Julia de Laat van Duurzaam op Kamers geeft je allerlei praktische tips om dagelijks
duurzame keuzes te maken. Denk aan plantaardiger eten, het kiezen voor tweedehands in
plaats van nieuw, zorgen voor minder afval en nog veel meer. 
 
GREEN TALKS. Donderdag 24 november 16:00–18:00 | Padualaan 99-0.251a

M e l d  j e  h i e r  a a n  e n  o n t v a n g  e e n  ' z e l f - w a s m i d d e l - m a a k '  s e t !

Coming Out  Day  –  Gender  and Sexual i ty

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHTEGfmtDqJpNk0PBX0o3flVUNFdUTFUwUFFNWVUyS0E3MFhIUjRFNTlaSSQlQCN0PWcu
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25


11 oktober 2022 was het Coming Out Day (COD). De dag begon met het hijsen van de pride
vlag. Wilma Scholte op Reimer heeft deze eer op zich genomen. De leden van de GSA
kwamen bij elkaar en hielden een “pizzaparty”.
 
Ook is op Coming Out Day de Workplace Pride (WPP) ondertekend. De WPP is een stichting
die zich inzet voor het verbeteren van levens van de LHBTI+ community op de werkvloer. Wij
streven er als Hogeschool Utrecht dan ook naar om voor iedereen een veilige werkplek te
creëren waar iedereen wordt gewaardeerd en zichzelf kan zijn.
 
Wil jij meer weten over de GSA? Loop vooral op donderdagmiddag even langs op
Heidelberglaan 9.

VOCHTIG & TOCHTIG

Meer dan 20% van de studentenhuizen in Nederland heeft enkelglas. 

!

 Dat is natuurlijk
slecht voor het milieu, de portemonnee en resulteert in een verhoogd risico op wintertenen.

"

Ben jij of ken jij studenten die wonen in een huis met enkelglas? Via de website van Natuur &
Milieu kan je jouw huis nomineren als meest vochtige en tochtige studentenhuis van
Nederland! Met alle verhalen wordt onze lobby ondersteund voor een verbod op enkelglas in
de hele huursector. Daarnaast maak je na nominatie kans op een waardebon van 200,- euro

https://www.instagram.com/gsa_hu/
https://natuurenmilieu.nl/vochtigentochtig/


bij een bordspellenwinkel bij jou in de buurt!

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).
- 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)  

Even voorste l len

Ondanks dat we opzoek zijn naar nieuwe teammembers, hebben we ook 2 nieuwe super
greenies!
 
Jade; ''Hoi! Ik ben Jade Bogaart en ik studeer logopedie op de HU. Ik hou van muziek

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


luisteren, gitaarspelen, bakken en wandelen. Een paar weken geleden ben ik begonnen bij
de Green Office binnen het team Community en Projecten, omdat ik graag bij wil dragen aan
het groener maken van de HU. Kom een keertje langs om even te babbelen of om te
snuffelen in het ruil-kledingrek (ik heb mijn eerste broek al gescoord!). Tot gauw''! 

#

 
Esther; ''Hoi, ik ben Esther, 23 jaar en student journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.
Mijn motto: duurzamer leven is echt niet moeilijk! Zo koop ik mijn kleding tweedehands, ben
ik vegan, zet ik mijn verwarming nooit aan en douche ik maximaal 5 minuten.
Het liefst zou ik mensen bewust willen maken van hun consumptiegedrag, of het nou gaat
over het eten van vlees of zuivel of over het kopen van kleding uit de fast fashion industrie''!

AGENDA
Vrijdag 3 februari: Duurzaam voedsel X Food for talk
Maandag 6 maart-12 maart: Week zonder vlees
Vrijdag 21 april: Pubquiz X Podium
Lente kledingruil
Maandag 22 mei- zondag 28 mei: Week zonder afval,
plogactiviteit

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

