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Aan allen die Gras & Wolken een goed hart toedragen

Boeren, burgers en buitenlui
Gras & Wolken gaat het anders doen.
Vier jaar lang hebben we geschreven, gepraat, vergaderd; we waren bij bijeenkomsten, acties,
conferenties, symposia, congressen. We discussieerden met boeren, politici, beleidsmakers,
wetenschappers, natuurbeschermers.
We formuleerden een toekomstvisie voor het veenweidengebied, we schreven mee aan twee
Noodkreten van Groene Hart Burgemeesters naar de landelijke politiek, we hielpen mee om de
Woerdense Streekmarkt op poten te zetten.
Maar we zijn klein. Eigenlijk zijn we een clubje van drie, gesteund door een paar adviseurs.
Na vier jaar hebben we besloten om de bakens te verzetten.
De Stichting Groene Hart is een sterke club die al een aantal jaren dezelfde doelen nastreeft als de
Stichting Gras & Wolken. Wel is het zo dat de SGH een groter gebied bestrijkt dan wij. Wij
concentreren ons vooral op het Veenweidengebied, zij zien het hele Groene Hart als hun
actieterrein. Ze hebben meer mankracht en, eerlijk gezegd, ook meer daadkracht dan Gras &
Wolken.
De beide stichtingen zijn een samenwerkingsverband aangegaan. De stichting Gras & Wolken blijft
bestaan, maar wordt opgenomen in de Stichting Groene Hart . G&W blijft betrokken bij het
verleden, heden en de toekomst van het Veenweidenlandschap. Maar we hebben nu een breder
platform. U bent nog niet van ons af….
Wiek Röling heeft namens ons zitting genomen in het bestuur van Stichting Groene Hart.
Joop Verheul blijft als deskundige de Stichting Groene Hart met raad en daad bijstaan.
Bram van der Vlugt maakt deel uit van de Adviesraad van de SGH en zal regelmatig een Gras &
Wolken column schrijven in de Groene Hart Visie.
Nog maar weinigen van U hebben voor het jaar 2005 een donatie overgemaakt naar Gras &
Wolken. Dat is logisch, want we hadden U daar ook nog niet om gevraagd. Mocht U overwegen om
ook dit jaar G&W Uw morele en materiele steun te willen geven, dan raden wij U aan om vanaf nu
de Stichting Groene Hart daarmee te verblijden. Minimum donatie € 10 per jaar. Meer mag
natuurlijk ook. Geef U op: Stichting Groene Hart, postbus 2074, 3440 DB Woerden. Of per fax:
0348 562847 of via e-mail: contact@groenehart.info.
Hartelijk dank voor Uw steun en sympathie in de afgelopen jaren,
Het Bestuur:
Wiek Röling
Joop Verheul
Bram van der Vlugt
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