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hoezo hart voor heino?

Duurzaamheid. Het is een woord dat iedereen heel gemakkelijk in de mond neemt. Zowel
overheid, bedrijfsleven als burgers maken zich er schuldig aan. Het is zo’n containerbegrip waar je heel veel onder kunt scharen. Eén van de eerste taken die de Stichting
Duurzaam Heino zichzelf daarom stelde, was om het allemaal wat concreter te maken.
En dat lijkt aardig gelukt. Zo is er een succesvolle aanzet gegeven voor het plaatsen van
zonnepanelen bij burgerwoningen en worden scholen gestimuleerd om meer aan natuuren milieueducatie te doen.
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