Nieuwsbrief Jongeren Milieu Actief

JMA Nieuwsbrief - December
Deel deze nieuwsbrief via:

Agenda
> 6 t/m 13 december: JMA bij Lima in Brussel

Highlights
> Bruisende teamleden gezocht

> Donderdag 11 december: Milieudefensie en

> Brainstorm Koele Studenten succes!

JMA kerstdiner

> JMA bij Lima in Brussel
> [vacature] Bestuurslid Publiciteit
> [vacature] Stagiair Event Management

Een nieuw bestuur, een nieuw jaar!
Afgelopen donderdag hebben we tijdens de borrel officieel afscheid genomen van oud voorzitter
Niels Hazekamp. Onze nieuwe voorzitter Anneloes van Hunnik heeft het nieuwe bestuur
geïntroduceerd. Omdat de feestdagen er altijd sneller aankomen dan je verwacht willen we iedereen
alvast hele fijne kerstdagen wensen en een goed groen nieuw jaar. We kijken er naar uit om

samen mooie dingen te bereiken!
>Heb je ons gemist? We stellen ons hier aan je voor

Nieuws

Bruisende teamleden gezocht
Behalve het nieuwe bestuur, zijn ook de teams van JMA weer volop aan de slag. Team Energie had een
geslaagde boomerangkaartenavond. De teamleden hebben kaarten gemaakt over het onderwerp
energiebesparing en deze worden in januari verspreid in bibliotheken, universiteiten, bioscopen etc.
Bruis jij ook zo van de energie? Kom bij ons team! Is voedsel of internationale rechtvaardigheid meer
jouw ding? Dat kan ook! > Lees wat je kan doen

[check out] Schooltuin- en Duurzaamheid PlanAgenda
De enige echte Schooltuin- en Duurzaamheid PlanAgenda staat volledig in het teken van het milieu,
duurzaamheid en de wereld om ons heen. Deze agenda wordt vanaf groep 5-6 gebruikt voor Natuur- en
MilieuEducatie, in samenwerking met JMA. > Lees meer

Brainstorm Koele Studenten succes!
Koele Studenten is een project dat zich richt op de verduurzaming van studenten huisvesting. Afgelopen
zaterdag was de eerste brainstormbijeenkomst van het project waarbij verschillende guerilla acties zijn
bedacht. De toekomst? Jazeker! Koele studenten is een project dat de komende anderhalf jaar zal
draaien.
> Leer hier meer over de brainstormsessie
> Wil je op de hoogte blijven?

JMA bij Lima in Brussel
Zaterdag 6 december zijn bestuursleden Bas, Bernike, Lawrence en Nikki vertrokken richting Brussel.
Hier mogen zij een week lang de VN-klimaattop volgen die in Lima gehouden wordt. Dit zullen ze samen
met andere jeugdorganisaties van Young Friends Of the Earth doen. > Meer info over de VN-klimaattop
> Volg ons op twitter om te zien wat we uitspoken in Brussel #JMAinBrussel

Doe mee & check it out

[vacature] Bestuurslid Publiciteit
JMA werkt aan haar ideale wereld, waarin de keuze van jongeren voor een rechtvaardige en duurzame
wereld vanzelfsprekend is. Jongeren zijn de toekomst en door hun gedrag te beïnvloeden, beïnvloed je
de volgende generaties. Onze ideale wereld is daarom haalbaar binnen één generatie, maar daarvoor
moeten we wel alle jongeren in Nederland bereiken. Interesse?
> Reageer op deze vacature!

[vacature] Stagiair Event Management
Lijkt het je interessant om bij een NGO te werken? Wil je meer leren over het opzetten van een
publiekscampagne? Vind je het leuk om mee te denken hoe je studenten bij milieu en duurzaamheid kan
betrekken?
> Reageer dan op deze vacature!

[blog] Duurzame middelbare scholieren gevonden
Sinds kort ben ik actief bij JMA en wil ik graag meer jongeren bereiken. Met name ook middelbare
scholieren. Van verschillende kanten hoor ik dat middelbare scholieren helemaal niet bezig zijn met
milieu of duurzaamheid. Ben ik een hopeloze missie begonnen?
> Over algen in grote waterbakken en regenwater opvangen in turbines

[blog] Kinderen zijn slecht in het pellen van insecten
Wat moet je doen als je net bestuurslid bent? Daar geldt maar één volmondig antwoord op, dat is
namelijk borrelen, borrelen én nog eens borrelen. Dus ging ik naar het eerste volgende borrelevenement
en dat was de DJ100. De DJ100 maakt elk jaar een lijst met 100 duurzame jongeren van Nederland.
> Over het verdrag van duurzaamheid in het onderwijs en het planten van 14.000 bomen op eigen
initiatief

[doe mee] Jouw afval mijn huis
Annemiek, oud-vrijwilliger van JMA@School, gaat beginnen aan en nieuw avontuur: een eigen huisje
bouwen, zonder bouwervaring en zonder geld.
> Volg haar of help mee!

[check out] Who owns the future? Pitchwedstrijd TEDxYouth@Delft
Oud voorzitter Niels Hazekamp is een van de kandidaten voor de pitchwedstrijd, georganiseerd door
OneWorld Toekomstdenkers en TEDxYouth@Delft. De winnaars mogen hun pitch onder begeleiding
van een coach verder uitwerken tot een TEDx Talk. Op 27 januari 2015 zullen zij hun pitch presenteren.
>Nieuwsgierig naar de winnaars? Wil je er bij zijn in Delft?

[doe mee] The Good Family

400 ouders en kinderen gezocht die mee willen helpen om een app, gezelschapsspel of andere tool te
ontwikkelen waarmee gezinnen met elkaar stap voor stap duuzamer kunnen leven.
> Meer informatie
> Aanmelden

En verder...
> [doe mee] Red de bijen en vogels
> [doe mee] Meer Big, meer Beter
> [doe mee] Check hoe jij binnenkort meer afval kunt droppen en voordeliger kunt shoppen!
> [checkout] Duurzame chocoladeletter van niet duurzaam
> [checkout] Documentaire over crouwdfunding dromen
> Tips? Mail naar info@jma.org

Over JMA
ons op Facebook
Jongeren Milieu Actief (JMA) is een vereniging voor en door jongeren tussen de 12 en 28 jaar die zich
inzet voor een beter milieu. Op een creatieve en ludieke manier laten we zien hoe makkelijk het is om
hier zelf iets aan te doen. JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie.

	
  

