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Project: W.I.F.E.S. (Women Initiatives For Enviromental Sustainability)
DOEL VAN HET PROJECT W.I.F.E.S:
Met project W.I.F.E.S. willen wij mensen bewust maken van de mogelijkheden die (creatief) recyclen biedt.
Vaak gooien we (verpakkings)materialen zonder erbij na te denken weg: dit kan gaan om
verpakkingsmaterialen, glas, papier en karton, oude kleding of andere materialen die we als “huishoudelijk
afval” beschouwen. Maar deze materialen zijn vaak nog prima bruikbaar voor andere doeleindes.
Wanneer we het over recyclen hebben, denken mensen vaak aan het gescheiden aanleveren van afval en de
moeite die het kost om dit allemaal op de juiste plekken in te kunnen leveren: vaak wordt de moeite niet
gedaan om bijvoorbeeld glas en ander afval te scheiden omdat er geen glasbak in de buurt is. Wanneer er
statiegeld op een fles zit, zijn mensen wel bereid om deze weg te brengen omdat het hen financieel weer
iets oplevert. Maar over het algemeen wordt het gescheiden aanleveren van afvalmaterialen als lastig en
tijdrovend ervaren.
Hoe krijgen we de inwoners van Ijsselmonde dan zover om zich toch met recyclen bezig te houden? Project
W.I.F.E.S. wil verschillende doelgroepen (jongeren, gehandicapten, ouderen) laten zien dat recyclen en
hergebruik ook heel leuk kunnen zijn! Door middel van een serie workshops laten we zien hoe oude
materialen weer heel goed opnieuw gebruikt kunnen worden. Glazen potten kunnen in kaarsenhouders
veranderen, kartonnen dozen kunnen dienen als cadeauverpakking of opslagbox. Van papier kunnen zelfs
sieraden gemaakt worden. Met oude kleding en hout kun je prachtige wandkleden creëren.
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Het project is bovendien tweeledig. Ijsselmonde kent een vrij grote groep mensen die van weinig financiële
middelen moeten rondkomen. Door hen aan te leren materialen te hergebruiken, kunnen zij besparen op
de aanschaf van producten die zij anders in een winkel hadden moeten kopen. (Voorbeeld: een oude
kartonnen schoenendoos kan prima dienst doen als bewaarbox wanneer deze beschilderd of versierd
wordt, in plaats van een plastic container zoals die te koop zijn bij winkels als Blokker of HEMA.)
Daarnaast zouden zij ook producten kunnen vervaardigen uit de hergebruikte materialen, die verkocht
kunnen worden en zo een (klein) extra inkomen genereren.
Naast het recyclen en mensen helpen om te besparen zit er ook nog een sociaal aspect aan dit project:
binnen de doelgroepen gehandicapten en anderen vinden we vaak mensen die zich geïsoleerd en nutteloos
voelen: bewust of onbewust krijgen zij vaak de indruk dat ze nergens (meer) toe dienen en eigenlijk
overbodig zijn. Door hen een workshop te bieden zijn ze niet alleen bezig met iets te creëren, maar komen
zij ook weer in contact met anderen. Dit kan de levenskwaliteit van deze mensen weer verbeteren, omdat
zij uit hun isolement gehaald worden en zich ook weer nuttig kunnen voelen.
HOE KRIJGEN WE DE INWONERS VAN IJSSELMONDE DAN ZOVER OM ZICH TOCH MET RECYCLEN
BEZIG TE HOUDEN?
Project W.I.F.E.S. wil verschillende doelgroepen (jongeren, gehandicapten, ouderen) laten zien dat recyclen
en hergebruik ook heel leuk kunnen zijn! Door middel van een serie workshops op scholen en in
buurthuizen laten we zien hoe oude materialen weer heel goed opnieuw gebruikt kunnen worden. Glazen
potten kunnen in kaarsenhouders veranderen, kartonnen dozen kunnen dienen als cadeauverpakking of
opslagbox. Van papier kunnen zelfs sieraden gemaakt worden. Met oude kleding en hout kun je prachtige
wandkleden creëren.
Het project is bovendien tweeledig. IJsselmonde kent een vrij grote groep mensen die van weinig financiële
middelen moeten rondkomen. Door hen aan te leren materialen te hergebruiken, kunnen zij besparen op
de aanschaf van producten die zij anders in een winkel hadden moeten kopen (een oude kartonnen
schoenendoos kan bijvoorbeeld prima dienst doen als bewaarbox wanneer deze beschilderd of versierd
wordt).
Daarnaast zouden zij ook producten kunnen vervaardigen uit de hergebruikte materialen, die verkocht
kunnen worden en zo een (klein) extra inkomen genereren.
Naast het recyclen en mensen helpen om te besparen zit er ook nog een sociaal aspect aan dit project:
binnen de doelgroepen gehandicapten en anderen vinden we vaak mensen die zich geïsoleerd en nutteloos
voelen: bewust of onbewust krijgen zij vaak de indruk dat ze nergens (meer) toe dienen en eigenlijk
overbodig zijn. Door hen een workshop te bieden zijn ze niet alleen bezig met iets te creëren, maar komen
zij ook weer in contact met anderen. Dit kan de levenskwaliteit van deze mensen weer verbeteren, omdat
zij uit hun isolement gehaald worden en zich ook weer nuttig kunnen voelen.

Green Waters Foundation
W.I.F.E.S Summery 2010

Page - 2 -

PROJECT W.I.F.E.S. 2010:
In 2010 hebben de volgende workshops/activiteiten plaatsgevonden:
1. Vrouwendag workshop (Stella Tesha)- Dienst Centrum Ijsselmonde
Doelen Group: Ijsselmonde Women
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2. Het maken van een wandkleed met oude materialen - Zevenbergsedijkje 83
Doelen group: Middle School – Ages 13-15
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3. 2 Workshops sieraden maken met vrouwen in Ijsselmonde
Locations: Perspect – Susannadijk en Perspect – Tuinenhoven
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4. Promotie stand voor W.I.F.E.S. op de Afrika Dag in Den Haag – Haagse Hogeschol
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5. Workshop oud servies in mozaïek kunst veranderen – Ijsselmonde, Bouwspeeltuin de Maeterlinck,
Maeterlinckweg 61
Doelen group: Children & Parents, ages 4 - 66
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6. Promotionele workshop bij VROM in Den Haag (Melissa en Stella Tesha)
Ministerie van VROM- Den Haag
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2010:
WELKE SUBSIDIES ZIJN ER AANGEVRAAGD EN WAAR ZIJN ZE VOOR BEDOELT
Subsidie verstrekt door Stichting NRC: 900,- euro in 2010 voor project W.I.F.E.S workshops en werden
daar ook voor gebruikt. Gemiddeld kost het 100,- euro om een workshop te organiseren: hierbij inbegrepen
zijn de vergoeding voor de kunstenaar, de transportkosten van de kunstenaar en de aanschaf van eventueel
benodigde materialen (zoals specifieke gereedschappen.)
(De kosten voor de workshops bij het VROM en PERSPECT zijn door het VROM en PERSPECT zelf betaald
naar artisten.)
Mocht een artiest extra kosten in rekening willen brengen, dan kunnen zij dit aangeven op het formulier
wat op de website van Green Waters te vinden is.
2011:
WELKE SUBSIDIES HEBBEN WIJ NOG NODIG EN WAARVOOR
De nieuwe subsidies zijn nodig om het project uit te kunnen breiden van IJsselmonde naar heel Rotterdam.
Met nieuwe subsidies wij kan extra kunstenaars aantrekken, waardoor er nieuwe mogelijkheden komen
om andere materialen te gebruiken voor het recyclen.
De subsidie aanvragen 2011 zal specifiek gericht op het organiseren van een meerdaags evenement waarbij
het uitsluitend draait om het vergroten van de milieuvriendelijke bewustwording.
Tijdens het evenement worden activiteiten, lezingen en workshops georganiseerd op een vooraf besproken
locatie.
Alles vindt plaats onder één dak, en bij alle activiteiten wordt er specifiek gefocust op het vergroten van de
milieuvriendelijke bewustwording en het verkleinen van ecologische voetafdruk van de mensheid.
- De meeste workshops richten zich op het creatief recyclen van bedrijfs- en huisafval.
- Sommige workshops worden begeleidt door een spreker.
- Tijdens de dagen is er ook een expositie van de ‘milieuvriendelijke kunst’ (recycling). Hierbij een
verklaring en toelichting van de kunstenaar waarom de kunst milieuvriendelijk is en waarom het is
gemaakt. Hierbij richten wij ons op het inzetten van Rotterdamse kunstenaars.
De Doelgroep:
Onze doelgroep is in de eerste plaats de inwoner van Rotterdam en omstreken (Rijnmondgebied). Hierbij
wordt speciaal aandacht besteed aan het betrekken van scholen en gevestigde organisatie op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid.
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