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INLEIDING
Stichting Aarde-Werk zet zich al sinds vele jaren in voor de verduurzaming van multiculturele
grootstedelijke gemeenschappen. Die inspanning wordt gedragen door getrainde vrijwilligers die uit
alle hoeken van de samenleving komen. Ook leerlingen van beroepsopleidingen spelen een essentiële
rol en dragen bij aan de verduurzaming van de grote steden in onze regio. Vrijwilligers en leerlingen
traint, instrueert en begeleidt Aarde-Werk vanuit een klein maar zeer actief kantoor.

In 2019 lag de focus van Aarde-Werk vooral op de gemeente Den Haag. We hadden een tweetal grote
thema’s. Met het project ‘Duurzame vrouwen’ gaven we gestalte aan de verduurzaming van de
multiculturele Haagse wijken. Energiebesparing, waterbesparing, goed omgaan met afval, de
energietransitie en voedselafval en ongedierte waren thema’s die we samen met de steeds groter
wordende groep duurzame vrouwen vorm gaven in diverse stadsdelen. Met het project ‘750
Energiebespaarboxen op Maat’ en het project ‘100 Energieboxen op maat voor moeilijk bereikbare
doelgroepen’ gaven we een grote impuls aan energiebesparing bij mensen met lage inkomens in heel
Den Haag. Deze projecten verbonden ook een zeer vaardig team van energiecoaches van Aarde-Werk
waardoor we al vele vergelijkbare projecten hebben kunnen realiseren.

Dit jaar was ook het jaar van een stevige bestuurlijke reorganisatie. De nieuwe samenstelling
resulteerde in een gepassioneerd nieuwe bestuur, wat zin heeft in nieuwe uitdagingen.

ErnstJan Stroes
Voorzitter Aarde-Werk
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1 KADER
Stichting Aarde-Werk is in 1994 opgericht met als doel het bewustzijn van stedelingen ten aanzien van
de kwaliteit van leven op aarde te vergroten. Duurzaam leven is daarbij richtinggevend. Wij
ontwikkelen en begeleiden vernieuwende projecten op het gebied van duurzaamheid, leefmilieu en
ecologie. Aarde-Werk specialiseert zich in activiteiten waarbij bij bewoners duurzame
gedragsverandering wordt bewerkstelligd die leidt tot minder milieu gebruik.

1.1 Visie en doel
Aarde-Werk heeft als doel het bewustzijn en de kennis van mensen in de verstedelijkte omgeving te
bevorderen ten aanzien van hun verbondenheid met de planeet AARDE. We doen dat door het
uitvoeren van diverse projecten. Op het moment hebben we twee project-lijnen uitgezet die we
consequent uitvoeren te weten;

● Duurzame vrouwen in prachtige wijken
● Energiebespaarboxen op maat

Het motto van Aarde-Werk is:
Duurzaam op Aarde, daar maken we Werk van.
Met deze samenvattende zin wil Aarde-Werk laten weten waar we voor staan en waar u ons op mag
aanspreken.

Aarde
Het gaat ons om een leef- en werkstijl die rekening houdt met de behoeften en wensen van komende
generaties. Daarbij denken we niet alleen aan mensen, maar ook komende generaties dieren, planten en
bomen. We werken vanuit een globale visie.

Werk
Er is veel werk te doen om bovenstaande te bereiken. We doen dat in een goede werksfeer, met eerlijke
en open verhoudingen en gebruik makend van ieders, zeer diverse, talenten.

1.2 Kwaliteit en effectiviteit
Het bestuur van Aarde-Werk levert een krachtige bijdrage aan het functioneren van de stichting. Steeds
centraler staat ook de rol van manager projecten die zorgt voor een goede en effectieve coördinatie van
het werk van de stichting.
In 2019 werd als inmiddels gebruikelijk gewerkt met een jaarplan dat was uitgewerkt tot een meetbaar
en concreet operationeel plan; met een overzicht van directe kosten voor de diverse activiteiten, al naar
gelang de gewijzigde behoefte in het veld werd er gekeken naar eventuele aanpassingen. Door
intensieve samenwerking met ondersteunende professionals zagen we de kwaliteit van ons werk verder
toenemen. Steeds vaker werden we ingeroepen door externe partijen. Om de kwaliteit van de
begeleiding van de activiteiten te waarborgen investeren we in de opleiding van onze vrijwilligers;
zowel wat betreft de kennis van de Nederlandse taal als qua kennis van specifieke vakgebieden. We
hebben een steeds informatievere registratie van de door ons uitgevoerde activiteiten, waardoor het
eenvoudig is trends weer te geven en te volgen.
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2 DUURZAME VROUWEN
Door het vrouwenproject zoals wij dat inmiddels al sinds 2009 uitvoeren zijn steeds meer vrouwen zich
bewust geworden van de milieuaspecten in hun dagelijks leven. Ze hebben inzicht verworven en zijn
meer betrokken zijn bij duurzaamheid. In hun eigen leefomgeving gaan ze anders en verstandiger om
met energie, afval, water en voeding. In veel Haagse wijken zijn nu actieve vrouwenwerkgroepen en
coaches duurzaam leven ontstaan die samen werken aan een prachtige duurzame woonomgeving. Op
het niveau van de stad worden de groepen vrouwen actief ondersteund bij hun inzet voor milieu en
duurzaamheid en worden ze regelmatig bij nieuwe initiatieven betrokken.

Met het project bereikt Aarde-Werk een grote diverse groep vrouwen, qua culturele achtergrond, maar
ook qua leeftijd, opleidingsniveau, taal en milieukennis. Aarde-Werk betrok deze vrouwen bij thema’s
rond milieu en duurzaamheid en stimuleerde en ondersteunde hen om actief met deze thema’s aan de
gang te gaan in hun wijk.

Hieronder volgen de resultaten die wij in 2019 in het kader van het vrouwenproject geboekt hebben:
2.1 Organiseren van 4 bijeenkomsten 1 volledige themacyclus milieu
Resultaat: Op 18 oktober en 1, 8 en 15 november werden er 4 bijeenkomsten georganiseerd

in het kader van de themacyclus milieu met de volgende thema’s: groen, energie,
voeding en water in Bezuidenhout.

2.2 61 vrouwen hebben deelgenomen aan de 4 bijeenkomsten
Resultaat: De 61 deelnemers aan de 4 bijeenkomsten waren in hoofdzaak vrouwen met een

grote afstand tot de samenleving en een laag taalniveau.
2.3 Opzetten van een nieuwe les voedseloverlast en ongedierte
Resultaat: Er is een speciale les gemaakt voor dit probleem i.s.m. Milieueducatie Den Haag.

Deze les is bestemd voor mensen uit de wijken om ze bewust te maken en actie te
laten ondernemen om de overlast van voedselafval te verminderen. Deze les is
vooral bedoeld om de overlast van met name ratten te beperken.

2.4 Organiseren van 9 bijeenkomsten over voedseloverlast en ongedierte
Resultaat: Op 28 maart, 17 mei, 11, 20, 26 juni, 26 en 28 november en 10 en 12 december en

12 december en 23 januari werden er bijeenkomsten georganiseerd in Laak,
Moerwijk en Houtwijk.

2.5 154 vrouwen hebben deelgenomen aan de 9 wijkbijeenkomsten
Resultaat: In totaal hebben 154 vrouwen deelgenomen aan de 9 bijeenkomsten. Van hen zijn

er 119 broodambassadeur geworden, dat impliceert dat ze aan minimaal 10
anderen de informatie door geven en aan hen de gemeentelijke flyer over wat te
doen bij het signaleren van ratten uitreiken.

2.6 6 voorstellingen georganiseerd van ‘Broodkapje en de boze rat’
Resultaat: Specifiek is het sprookje ‘Broodkapje en de boze rat’ gemaakt op basis daarvan is

in samenwerking met jeugdtheater ‘Kaboem’ de theatervoorstelling geproduceerd
en vertoond voor kinderen van groep 3 tot groep 8. Deze voorstelling is 6 keer
gegeven voor gemiddeld 25 kinderen per voorstelling. In een geval is bij
basisschool ‘Jeroen’ een speciale lunch georganiseerd voor ouders en kinderen.
Die lunch bestond uit allerhande lekkernijen gemaakt van oud brood.

2.7 Opzetten van een nieuwe les over de energietransitie
Resultaat: Er is een speciale les ontwikkeld over de energietransitie in samenwerking

Milieueducatie van de Gemeente Den Haag. Om mensen te informeren over de
gevolgen van de energie transitie en wat die energie transitie voor hen gaat
betekenen en wat ze er zelf aan kunnen bijdragen.

2.8 Organiseren van 1 pilot-les energietransitie voor 13 deelnemers
Resultaat: 3 december is er een pilot-les gegeven in Moerwijk voor 13 laaggeletterde

deelnemers.
2.8 Organiseren van 1 energiebespaarles voor 17 deelnemers
Resultaat: Op 20 november is er een energiebespaarles gegeven in Rustenburg-Oostbroek

met 17 ouders van de Gelderlandschool deelnemers.
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3 ENERGIE BESPAARBOXEN
De Energiebespaarboxen op Maat’ projecten richten zich op de ontwikkeling van levendige wijken
waarin bewoners zich gezamenlijk actief inzetten om energie en water te besparen, gezond en veilig te
wonen. Door het uitvoeren van voorlichtingen in het kader van het ‘Energiebespaarboxen op maat’
project’ zullen bewoners zich bewuster zijn van de milieuaspecten van hun dagelijkse leven en meer
inzicht hebben verworven in duurzamer en energiezuiniger leven. In hun eigen leefomgeving gaan ze
anders (bewuster) en verstandiger om met energie, water en een gezond en veilig binnenmilieu.

Het doel is mensen die moeilijk bereikbaar zijn en/of minimale inkomsten hebben te voorzien van
informatie en middelen om energiezuinig, gezond en veilig wonen mogelijk te maken. Met een
energiebox op maat stimuleert en ondersteunt Aarde-Werk ze om actief met deze thema’s aan de slag te
gaan.

Het ‘750 Energiebespaarboxen op Maat’ project is in 2019 afgerond en kreeg van de deelnemers va de
externe onafhankelijke monitoring een 8. Van december 2016 tot en met mei 2019 hebben we 762
energiebespaarboxen op maat geleverd. 159 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waaraan 990
bewoners uit heel Den Haag hebben deelgenomen.

Vervolgens hebben we het project ‘100 Energieboxen voor moeilijk bereikbare doelgroepen’ opgestart
dit project wordt 2020 afgerond.

3.1. 762 Energiebespaarboxen op maat in Den Haag gedistribueerd
Resultaat: Van de 762 geleverde boxen zijn er 705 geëvalueerd waardoor wij een valide

berekening konden maken. Er werden 159 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden
waaraan 990 bewoners uit heel Den Haag hebben deelgenomen. Samen met de
energiecoaches werd tijdens een bijeenkomst na afloop van de voorlichting de
energiebespaarbox op maat samengesteld en het besparingspotentieel besproken.
Daarnaast zijn er voor deze doelgroepen 26 basislessen uitgevoerd voor 479
deelnemers. Deze basislessen waren noodzakelijk om de deelnemers voor te bereiden
en kennis te laten maken met het thema energiebesparing, het bleek namelijk dat voor
veel deelnemers het thema energiebesparen volledig onbekend was. waaraan. De
gemiddelde waarde van de boxen was € 71,39 en de uiteindelijk berekende gemiddelde
besparing per box kwam op € 365,35. Tel uit de winst! De totale berekende opbrengst
CO2 besparing op jaarbasis kwam uit op 389 ton CO2. De kracht van het project is ons
uniek en geweldig team van 14 coaches, met 9 verschillende landen van herkomst. We
kunnen in 14 verschillende talen vertalen waar dat nodig is. Daardoor kunnen we alle
doelgroepen aanspreken. Onze aanpak is laagdrempelig en sluit aan bij de vragen van
de bewoners. Dat is in de stad Den Haag heel belangrijk. Milieudoelstellingen liggen
ten grondslag aan de inzet van Stichting Aarde-Werk. Met deze actie hebben we een
grote bijdrage geleverd aan CO2 besparing. Ten slotte is de kracht van Stichting
Aarde-Werk, de brede inzetbaarheid t.a.v. bewustwording op het gebied van
duurzaamheid, door dit project versterkt.

3.2. 100 Energieboxen op maat voor moeilijk bereikbare doelgroepen opgestart
Resultaat: Dit project is in september 2019 van start gegaan. Met als doel het uitgeven van 100

energieboxen aan bewoners uit moeilijkbereikbare doelgroepen alsmede het
voorlichten van deze mensen gericht op energiebesparing en veilig en gezond wonen
en het aanbieden van ondersteuning bij het instaleren van energie besparende
producten. In het kader van dit project hebben we in 2019 negen energiebespaarbox
lessen uitgevoerd waaraan 146 mensen hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er voor
deze doelgroepen negen basislessen uitgevoerd voor 136 deelnemers. Deze basislessen
waren noodzakelijk om de deelnemers voor te bereiden en kennis te laten maken met
het thema energiebesparing, het bleek namelijk dat voor veel deelnemers het thema
energie besparen volledig onbekend was. waaraan. De evaluatie en het verzamelen van
de meetgegevens van deze opdracht vindt plaats in 2020.
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4 ANDERE ACTIVITEITEN
In 2019 heeft stichting Aarde-Werk een aantal losse activiteit uitgevoerd die onderdeel uitmaakt van
haar statutaire activiteiten.

4.1 Workshop Duurzaam Wonen in Mariahoeve
Op 18 mei heeft Stichting Aarde-Werk een interactieve educatieve workshop gegeven en georganiseerd
over energiebesparen, gezond, veilig en duurzaam wonen in de Hou van je Huis winkel te Maria
Hoeve. Deze workshop was bedoeld voor bewoners van Mariahoeve en bezoekers van de winkel.
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5 FINANCIEEL OVERZICHT
5.1 Winst en verliesrekening
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5.2 Balans
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