Steun De Ulebelt en doe mee met de
Hartekreten-actie!!!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
De Gemeente Deventer is van plan om De Ulebelt met 400.000 euro te bezuinigen. Dit
houdt in stopzetting van volledige subsidiebedrag (2/3 derde van begroting Ulebelt). De
Ulebelt is een bruisende plek in de gemeente waar zorg en educatie voor natuur en milieu
samenkomen met werkgelegenheidsinitiatieven en een aanbod aan zorgcliënten. Gevolgen
van dit bezuinigingsvoorstel zijn dramatisch. In het ergste geval betekent het sluiting van
De Ulebelt. Wij kunnen de basisscholen dan niet meer ondersteunen
met bijvoorbeeld boerderijlessen en
imkerlessen. Ook het overige educatieve aanbod zal afnemen. Wilt u dit
ook niet? Doe dan mee met de

Hartekreten - Actie !!!
Na de succesvolle Groene-Handtekeningactie in 2013, zien we ons
genoodzaakt opnieuw in actie te
komen, samen met de scholen en
kinderen in Deventer.
Hoe werkt het?
Maak met uw klas uw eigen hartekreet voor
De Ulebelt: schilder – knip – plak –
fotografeer – timmer – zaag etc een hart per
klas of per kind. Laat de kinderen in hun hart hun voornaam zetten en eventueel iets over wat zij belangrijk
vinden aan natuur of leuk vinden aan De Ulebelt. U kunt ook een eigen hart weergeven en er een
boodschap bij zetten waarom u het als leerkracht belangrijk vindt dat De Ulebelt moet blijven.
De harten mogen naar De Ulebelt of maak er een foto van en deel deze via Facebook, Twitter etc met
zoveel mogelijk andere mensen! Stuur de harten naar : De Ulebelt, Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer.

Wat doen we ermee?
We zoeken nog naar een handig moment om deze harten aan te bieden aan de gemeenteraad, die immers
uiteindelijk besluit over de bezuinigingen. Op dit moment is de agenda van de raad nog niet bekend. We
houden u op de hoogte zodra we meer weten.

Wilt u meer doen?
Als u uw stem persoonlijk wilt laten horen, of als school, dan kunt u een bezwaarbrief schrijven aan de
gemeenteraad, een reactie achterlaten op onze website of via Facebook.
De Ulebelt – Maatmansweg 3 – 7425 NC Deventer – (0570) 653437 – www.ulebelt.nl

♥- elijk dank voor uw medewerking!
Ter inspiratie:
Ulebelt ♥verwarmend mooi

Meer weten? Neem contact op
met Maike Nelissen,
educatiewerker. Tel (0570)
653437 of m.nelissen@ulebelt.nl
Meer doen? Kijk op de website
voor nog meer actiesuggesties!

Laat je ♥ spreken
De Ulebelt – met ♥ voor iedereen
De Ulebelt heeft het ♥ op de goede plaats. U ook?
Steek De Ulebelt een ♥ onder de riem en teken nu!
De Ulebelt heeft ♥ voor duurzaamheid
De Ulebelt leeft in het ♥ van iedereen.
Ulebelt – ♥ van duurzaam Deventer
Zonder Ulebelt veel ♥epijn

♥elijk dank voor uw steun
Kei♥ de leukste / beste / groenste etc
Bezuinigen op De Ulebelt? Dat durf je toch niet ♥op te denken!
De Ulebelt verovert je ♥!
Geen dolksteek in het ♥ van De Ulebelt
Bezuiniging op De Ulebelt – daar krijg je ♥ezeer van.

♥ -handig
Hartverscheurend die bezuinigingen op De Ulebelt
Heeft de gemeente ook ♥ voor De Ulebelt?
Met het ♥ op de goede plek vind je op De Ulebelt je stek!
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