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Juryrapport GROENEVOGEL 2018
De Groenevogel is een vrijwilligersprijs die sinds 2004 (!) wordt uitgereikt aan
een vrijwilliger of een groep vrijwilligers die zich zeer verdienstelijk hebben
gemaakt voor de natuur en het milieu. De prijs wordt altijd uitgereikt door
een lid van het college van Burgemeester en Wethouders. In samenspraak
met het Rotterdams Milieucentrum wordt bepaald wie de winnaar is van de
vogel.
De jury van de GroeneVogel vrijwilligersprijs 2018 kon er niet onderuit!
Er was dit jaar een zeer grote groep ‘groene vrijwilligers’ actief in Rotterdam. Er
was een ongekende reactie van het publiek uit de Rotterdamse regio en ver
daar buiten op een gebeurtenis in de Rotterdamse haven.
In juni lekte er olie uit een tankschip in de derde Petroleumhaven. Een ware
olieramp in de Rotterdamse haven dus. Honderden vogels werden besmeurd
met olie en het water zwaar vervuild. In een mum van tijd stonden er
honderden vrijwilligers klaar! Uit heel de Rotterdamse regio (en soms ver daar
buiten) kwamen mensen helpen of spullen brengen. Naast vrijwilligers van de
dierenambulances en dierenbeschermingsorganisaties waren er ook
medewerkers van de gemeenten en hulpdiensten. Men ging er keihard
tegenaan! Tot diep in de nacht werd er doorgewerkt, dagen achtereen om de
gevangen vogels schoon en weer gezond te krijgen.
De twee vogelopvangcentra Vogelklas Karel Schot en de Houtsnip in
Rotterdam waren even het ‘centrum van de wereld’. Tientallen
vogelvrijwilligers waren hier dag en nacht bezig om vogels te redden van de
olie totdat de officiële hulpdiensten de zaak op orde hadden.
We willen daarom de beiden vogelopvangcentra de Groenevogel 2018
overhandigen als blijk van waardering voor hun enorme inzet maar … hiermee
ook de alle andere vrijwilligers die zich hebben ingezet om de besmeurde
vogels weer schoon en gezond te krijgen hiermee een hart onder de riem
steken …!
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De vogel zelf is een kunstwerk van beeldend kunstenaar Jan Meijer en er zit ook een
geldbedrag aan vast van 1000 euro te besteden aan het (goede) doel van de organisatie
waarvoor de vrijwilliger(s) werkzaam zijn.

Uitreiking van de GroeneVogel vrijwilligersprijs op dinsdag 11 december
GROENECONFERENTIE 2018
21.00 UUR
BAR - SCHIEBLOCK, Schiekade 201 – Rotterdam
Door wethouder Arno Bonte.
+++
Media informatie bij Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum)
tel. 010 – 465 64 96 of 06 222 45 345
info@rotterdamsmilieucentrum.nl
www.rotterdamsmilieucentrum.nl
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