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GROEN LICHT VOOR SAMEN = ONS 


“Samen is ons” wint groen lintje 2015! 

“Samen is ons”  is de trotse en verdiende winnaar geworden van het  groen lintje 2015! 

Het groen lintje is de  onderscheiding die GroenLinks  jaarlijks uitreikt aan Maastrichtenaren die zich inzetten 
voor een groene en duurzame stad. Met veel plezier reikte Bram van Oijk, fractievoorzitter van GroenLinks in de 
Tweede Kamer, afgelopen zaterdag het lintje uit aan vertegenwoordigers  van Relim (http://
www.beterdoorwerk.com/) , die de groep vrijwilligers van het project “samen is ons” begeleiden.  


De groep vrijwilligers, dak- en thuislozen uit de buurt,  werkt al meer dan 5 jaar op verzoek van buurtplatform 
Argus in het centrum van de stad aan het groenonderhoud. Tot voor kort was dit een keer per week, maar 
inmiddels werkt deze groep meerdere dagen per week vrijwillig in de buurt onder coördinatie van het 
buurtplatform en in samenwerking met Stadsbeheer. Zij doen dit graag en sinds de bezuiniging op verschillende 
onderdelen groen, onderhouden deze mannen ook verschillende plekken openbaar groen in de wijk. Zij zien dit 
werk als een fijne en goede afleiding.


Coen van der Gugten, raadslid GroenLinks, namens de jury: “Deze groep vrijwilligers verdienen het in het 
zonnetje gezet te worden. Maar óók hun begeleiders van Relim. Zij laten in de praktijk zien hoe je dak- en 
thuislozen in de buurt van een last tot een lust maakt. Op zoek naar een creatieve oplossing bleek het samen 
aanpakken van groene projecten in de buurt, en later ook daarbuiten, het juiste instrument te zijn. Na een 
succesvolle start, waarbij het vertrouwen én de waardering van buurtbewoners werd gewonnen, en dankzij de 
grote inzet van Maria Essers van buurtplatform Argus, is dit project uitgegroeid tot een sterk groen, maar ook 
sociaal voorbeeld van oplossingsgericht werken. Mensen laten nu zelfs hun privétuin onderhouden en de 
vrijwillige deelnemers hebben plezier in het succes van hun onderneming.” 
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