
Uitnodiging  
Uitreiking Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2019 
U bent vrijdag 29 november van harte welkom bij de prijsuitreiking van de Dirk Zeldenrust 
Duurzaamheidsprijs 2019. Tijdens de bijeenkomst  zullen de drie genomineerden over 
hun project vertellen. Judy Cerfontaine van DierbaarGoed, prijswinnaar van de Dirk 
Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2018 zal op ludieke manier verslag doen 
van de besteding van de prijs. We sluiten af met een feestelijke borrel. 

Genomineerden 2019 in volgorde van binnenkomst: 
• Stichting RecaP, Hergebruik van hout en gereedschap; 
• De Blauwe Tomaat, Distributie van afgekeurd en overgebleven 

voedsel; 
• Fashion Held in Common van ArtEZ, Verbouw vlas en productie 

van linnen in Arnhem.  

De onafhankelijke jury heeft de drie nominaties uit 19 inzendingen geselecteerd. De jury 
bestaat uit Margreet van Gastel  (voorzitter, oud-wethouder duurzaamheid gemeente 
Arnhem), Frank Croes (programmamanager Circulaire Economie HAN en adviseur 
duurzame transitie) en Petra Souwerbren (directeur Gelderse Natuur- en Milieufederatie).  

De prijs, een cheque van € 5000,-, moet worden aangewend om het ingediende plan of 
initiatief daadwerkelijk te realiseren of verder uit te bouwen. De prijs is ter beschikking 
gesteld uit het Fonds van Dirk dat gevuld wordt door personen, organisaties en bedrijven 
die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven een warm hart 
toedragen.  

Een duurzame wereld kan niet wachten 
Dirk Zeldenrust, in 2017 op 62-jarige leeftijd overleden, was een Arnhemse wereld-
verbeteraar bij uitstek. Om Dirk’s gedachtegoed en dadendrang in ere te houden heeft 
een aantal getrouwen rond Dirk, de Club van Dirk, het initiatief genomen de Dirk 
Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in het leven te roepen met als doel duurzame activiteiten 
en projecten in Arnhem te stimuleren. Een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een 
persoon of organisatie die  – net als Dirk – onderkent dat een duurzame wereld niet kan 
wachten.  

Wanneer:  vrijdag 29 november 
Aanvang:  16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur 
Waar:   Burgerzaal Stadhuis Arnhem 
Aanmelden: dirkzeldenrustprijs@degroenevos.nl of 026-7370041 

Meer informatie over de 
genomineerden en Dirk 
Zeldenrust Duurzaamheidsprijs:  
www.degroenevos.nl  

http://www.degroenevos.nl
http://www.degroenevos.nl

