
In het eerste nummer van Noorderbreedte
van dit jaar, in het artikel van Noortje van
Leeuwen over milieu-edukatie werden ze al
genoemd: de kursussen Milieu en Huishou-
den van de Vereniging Milieudefensie. Over
de opzet en het verloop ervan op dit moment
in de drie noordelijke provincies kan het
volgende vermeld worden.

Met het projekt Milieu en Huishouden
probeert de Vereniging Milieudefensie men-
sen bewust te maken van de milieuproble-
men waarmee ze thuis en in hun direkte
omgeving te maken krijgen. De kursus is be-
doeld voor mensen die zich willen oriënteren
op de milieuproblemen zoals ze die in hun
dagelijkse omgeving tegenkomen, én die zelf
iets aan het milieuprobleem willen doen.

Het eerste deel van de kursus beslaat 6
dagen of 8 ochtenden of avonden, vast-
gesteld in overleg met de kursisten. De

deelnemers gaan na op welke manier ze zelf
gekonfronteerd worden met het milieupro-
bleem. Als achtergrondinformatie dienen oa.
diverse boekjes en brochures, die tussen de
kursusdagen door gelezen worden. Er wordt
dus wel een en ander aan inzet verwacht.
Het uiteindelijke doel van de kursus is dat
mensen later anderen duidelijk kunnen ma-
ken hoe zij over het milieuprobleem denken.
Tijdens de kursus wordt daarom aan de
hand van onderwerpen als energie, afval,
water, was- en reinigingsmiddelen en voed-

sel vanaf het begin geoefend in het aan elkaar
uitleggen, overdragen van inzichten.
In het tweede deel van de kursus komt de
groep met grotere tussenpozen bij elkaar,
zo eens per drie of vier weken. De nadruk ligt
dan, naast het nog eens verder 'uitspitten' van
de onderwerpen, op hoe men het geleerde in
de praktijk kan brengen. De manier waarop
dat gebeurt is voor elke groep, elk individu
weer anders. Bovendien hangt dat natuurlijk

erg af van de plaatselijke situatie. Voorbeel-
den hiervan zijn: de aandacht van gemeente-
besturen op milieuproblemen vestigen, buur-
praatjes houden, koffie-ochtenden bij vrou-
wengroepen verzorgen, met de buren er over
praten, binnen de eigen politieke partij er
aandacht aan besteden, etc. Deze aktivitei-
ten kunnen in de groep worden voorbereid,
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ervaringen kunnen uitgewisseld worden. De
groepsleden zullen steeds meer zélf de bijeen-
komsten voorbereiden en leiden. De taak van
de kursusleiding verandert van leiding in
begeleiding-waar-nodig.
De kursusleiding bestaat vrijwel steeds uit
vrijwillig(st)ers, die ooit ook een basiskursus
gevolgd hebben en nu opgeleid zijn voor het
geven van de kursus.

Situatie op dit moment
Door de medewerkers op het buro van
Milieudefensie (totaal 2'/2 kracht) worden op
dit moment ruim 20 vrijwilligsters (helaas, de
mannen laten het even afweten) in verschil-
lende delen van het land geschoold in metho-
des van begeleiding, en voorzien van achter-
grondinformatie. Van deze 20 geeft een groot
deel één of meer kursussen. Men kan dus als
begeleidster tegelijk met een nieuwe groep
starten, en een bestaande groep blijven bege-
leiden.
Langzamerhand levert dit zoveel werk op, en
wordt ook de afstand tot 'Amsterdam' te
groot wat betreft direkte ondersteuning, dat
de behoefte is ontstaan om voor de
werk(st)ers in de provincies direktere kon-
takten te hebben. Dat heeft geleid tot de wens
om 5 regio's, verdeeld over het land op te zet-
ten, waarbij in elke regio iemand een halve
dagtaak besteedt aan het begeleiden van de
kursusleidsters én diegenen uit de kursus-
groepen die erop uit gaan om voorlichting te
geven.

Kursusgroepen in het noorden
Groepen die al langer draaien en voorlichting
geven kunnen we vinden in Haren (algemeen
georiënteerd) en Ruinerwold (vnl. op
Plattelandsvrouwen-afdelingen in ZW-Dren-
te georiënteerd). Onlangs is een serie zgn.
terugkomdagen voor gezinsverzorgsters,

deels besteed aan Milieu en Huishouden,
beëindigd (omg. Zuidhom/Grijpskerk).
Nieuwe kursussen zijn dit voorjaar gestart in
Veenoord en Leeuwarden.
Aanvragen voor kursussen, waaraan door
tijdgebrek op dit moment geen aandacht kan
worden besteed, liggen er oa. uit ZO- en
Noord-Drenthe.
Verder wordt voor het tweede jaar meege-
werkt aan een serie themadagen georgani-
seerd door het Regionaal centrum voor
Natuur- en Milieu-edukatie Allardsoog.
En dan zijn al die verzoeken om mee te wer-

ken aan voorlichtingsavonden, diskussie-
bijeenkomsten, manifestaties ed. nog niet
eens genoemd.
In Drente worden de kursussen door de Ver-
eniging Milieudefensie en de Milieuraad
Drenthe samen georganiseerd. Het is de
bedoeling om — als we hiervoor de nodige
tijd kunnen vrijmaken — ook de bij de raad
aangesloten groepen te benaderen. Inciden-
teel zijn er wat dat betreft wel kontakten. Om
een beter overzicht te krijgen van de wensen
wat dit onderwerp aan gaat bij de betreffen-
de aangesloten organisaties, worden zij ver-
zocht hierover eens kontakt op te nemen met
de Milieuraad Drenthe.

Praktische informatie
Kosten voor de kursus bedragen: ƒ 25,— per
deeln. (inkl. materiaal). Voor eenmalige bij-
eenkomsten gaan we uit van ƒ 25,— in totaal.
Voor informatie over nieuw op te zetten kur-
sussen kan men terecht bij de Vereniging
Milieudefensie, Tweede Weteringplantsoen 9
1017 ZD Amsterdam
(tel. 020-269161/221366).
Kontaktpersonen in het noorden zijn:
Bibi Schreuder - Langeweersterweg 11,
9832 TG Den Horn (tel. 05903-1668)
Ina Veenstra - T. Zondagstraat 16,
9301 HM Roden (tel. 05908-18739)
Greetje Oostra - p/a Milieuraad Drenthe,
Hertenkamp 8,9401 HL Assen
(tel. 05920-12582)

Marian van Meurs - Agricolahof 21,
9752 NM Haren, (tel. 050-344839)
(voor eenm. bijeenk.)
Marjan Remmehs - Oosteinde 58,
7961 NG Ruinerwol4 (tel. 05222-11603)
(voor eenm. bijeenk.)

Greetje Oostra is werkzaam bij Milieuraad Drenthe.
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