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Vanwege het Coronavirus zijn in 2020 veel activiteiten niet doorgegaan. In het voorjaar hebben we onrijpe plannen
rondom ons 15-jarig jubileum verplaatst, maar ook in oktober 2020 hebben we niet meer gedaan dan een paar
kleine feestelijke acties in de winkel. Mogelijk pakken we de plannen op een ander moment weer op– onder meer
groen wandelingen, een symposium over Biodiversiteit in de stad en een Groene Roedel feest waar we duurzaam
ingestelde mensen uit heel Arnhem voor willen/wilden uitnodigen.

Duurzame producten verkopen
In De Groene Vos aan de Hommelseweg 41 in Arnhem verkopen we producten die
bijdragen aan een duurzame leefstijl. De winkel is in verschillende periodes gesltoen
geweest, op afspraak open, en/of alleen voor bestellingen (die dan door de Groene
Rijders werden bezorgd).
Het assortiment bestaat onder meer uit energie- en waterbespaarders, zonne-energie
gerelateerde producten (opladers, educatieve producten, gadgets), stadslandbouw/
biodiversiteit gerelateerde producten (compost, potgrond, producten van ECO-style,
biologische zaden, plantjes en - bloembollen), vele plastic-besparende producten,
boeken, duurzame cadeaus en meer.

Service- en informatiepunt
De Groene Vos is afhaalpunt voor biologische groentenpakketten, brievenbusstickers
enPMDzakken.We zamelen frituurolie, kleine elektrische apparaten, inktcartridges,
pennen, kaarsresten en -vet en spaarlampen in. Ook zijn wij informatiepunt voor
afvalpreventie en -scheiding, duurzame energie, energiebesparing en de energietransitie
in het algemeen. We werken hierbij samen met deskundige partners in de omgeving, ook
voor workshops over specifieke duurzaamheidsthema’s en duurzaam leven in het
algemeen. In 2020 is hier behalve de vier(!) goed bezochte bezochte Eetbaar Hout
workshops weinig van terecht gekomen.

Verhuur aanhangwagen, bakfiets, gereedschap en steigers
Vanuit De Groene Vos verhuren we een aanhangwagen, elektrische bakfiets, steigers en
gereedschap. Daarnaast kun je onze workshopruimte huren.
De verhuur is min of meer gewoon doorgegaan. Was goed te combineren met coronamaatregelen.

Zero Waste Werkgroep
Vanuit De Groene Vos ondersteunen we de Zero Waste Werkgroep. Doel is elkaar en ook
anderen te informeren en inspireren tot een leefstijl die zo min mogelijk afval met zich
meebrengt. Heeft min of meer stil gestaan.

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs
In 2020 reikte de Club van Dirk voor de derde keer deze prijs uit. Het bedrag van € 5000
werd toegekend aan Kweekland met hun inzending ‘aanleg van een voedselbos’. De
tweede prijs was voor de Energiebank en de derde prijs voor de Stadskok.De prijs heeft
als doel duurzame initiatieven in Arnhem te bevorderen en uit te voeren. Ook volgend
jaar zal de prijs worden uitgereikt op Black Friday – hopelijk kunnen we er met z’n op
termijn Groene Vrijdag van maken…
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Repair Cafés
We organiseren normaal vijf Repair Cafés in De Groene Vos: op zaterdagen in week 10,
20, 30, 40 en 50. Elektrische apparaten, kledingstukken, en andere producten krijgen na
reparatie een tweede of derde leven. In 2020 hebben 2 repaircafés daadwerkelijk
plaatsgevonden.

Stadslandbouw
We blijven met een groep betrokken bewoners stadslandbouw op het Hommelveldje
stimuleren. Nieuwe tuinders zijn van harte welkom. We maken deel uit van het
Arnhemse stadslandbouwnetwerk en werken samen met Portaal, gemeente, Rijnstad,
Kweekland en Tebuiten.

Duurzame - en taste the waste diners
Bij de wisseling van de seizoenen organiseren we een duurzame diner in het Inloophuis
aan de Van Slichtenhorstraat. Een diner zonder vlees en met zoveel mogelijk streekeigen,
biologische, seizoensgebonden en verse producten. Indien mogelijk gebruiken we de
oogst van onze eigen stadslandbouwprojecten. Ook organiseren we drie vegetarische,
biologische taste the wast diners. Hierbij koken we met zoveel mogelijk producten die
winkels niet meer kunnen verkopen (plekjes op de groente of de THT-datum is
verstreken). In 2020 hebben we met een kleiner aantal disgenoten - vanwege de
coronamaatregelen – drie-vier keer een diner georganiseerd.

Vriendenkring uitbreiden
De donateurskring van de stichting breidt zich langzaam uit – echte acties hebben we
hieromtrent nog niet op touw gezet. Wel zijn we in 2020 de grens van 100 Vrienden
gepasseerd.

Vrijwiligers
Zeker in tijden van corona is het van belang voor een vrijwliigers organisatie als
De Groene Vos dat vrijwilligers onderling en met de Stichting een goede band
opbouwen en blijven houden. We hebben daarom uiteindelijk wel een wat
uitgebreider eindejaarsetentje (op 1,5m) georganiseerd. Voor herhaling vatbaar.

Oud papier inzamelen
Ook vanwege de corona maatregelen is oudpapierinzameling in Sint MartenSonsbeekkwartier dit jaar grotendeels door Suez uitgevoerd. We zijn met de Gemeente
Arnhem in gesprek gegaan met mogelijke alternatieve ondersteuning van
afvalvermindering en betere scheiding, opruimen van zwerfafval en adoptie van
containers in de wijk. Bleek lastig om concreet aan de slag te gaan – wordt vervolgd.

Meedoen met De Groene Vos? Dat kan! Mail naar info@degroenevos.nl of
loop even binnen bij De Groene Vos aan de Hommelseweg 41.
Op de hoogte blijven? Meld je dan via onze website aan voor de
nieuwsbrief van De Groene Vos, kijk op Facebook, Instagram of op
www.degroenevos.nl

