Beste mensen van NatuurSUPER Den Bosch,

Aanstaande maandag 23 januari is het zover, dan komen we samen om met elkaar naar de invulling en het ontwerp
voor het terrein van de afvalstoffendienst te kijken. Er zijn al vele ideeën geopperd en één idee is om samen een
NatuurSUPER groentetuin, pluktuin of kruidentuin aan te leggen. Hiervoor zullen we met elkaar een goed projectteam
samen gaan stellen.
Voor een NatuurSUPER is het belangrijk dat het projectteam bestaat uit enthousiaste en betrokken mensen die samen
vanuit een eigen motivatie NatuurSUPER in goede banen willen leiden. Het projectteam trekt lokaal de kar met als doel
gezamenlijk een eigen tuin te kunnen realiseren.
Het projectteam bestaat uit ongeveer 3 bewoners en 3 mensen vanuit lokale organisaties/bedrijven en dergelijke. Dit
doen we omdat een goede verbinding en samenwerking tussen een aantal lokale partijen en bewoners belangrijk is.
Maar ook is het prettig om als bewoner een steun in de rug te krijgen vanuit een lokale organisatie. Denk hierbij aan
kennis, middelen of netwerk.
En voor een organisatie kan het hebben van meer contact met bewoners weer een motivatie zijn.
Wat willen wij nu graag voor de bijeenkomst van de 23ste weten:
Wie wil er graag onderdeel van het projectteam zijn?
Wat motiveert je om te kiezen voor een groene invulling van het terrein als/met NatuurSUPER?
Hieronder hebben wij 4 vragen en een bonusvraag opgesteld die je kunt beantwoorden en ons
voor 22 januari terug kan mailen. Lukt dit niet, dan neem je de antwoorden gewoon de 23ste mee.

NatuurSUPER vragen:
* Wat is mijn motivatie om mee te doen (waar ik krijg ik energie van)?
* Wat kan vanuit mijzelf bijdragen aan NatuurSUPER?
* Wat is mijn verwachting van deze/onze NatuurSUPER?
* Wil ik onderdeel zijn van het projectteam NatuurSUPER Den Bosch?

Bonusvraag
* Maak af, onze locatieslogan wordt: NatuurSUPER, …………………..

Veel succes en bedankt alvast!
Mochten er vragen zijn dan kan je ons altijd benaderen.

NatuurSUPER groet!
Marije & Mildred

NatuurSUPER, pluk je buurt
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