Nieuwsbrief 31 december 2016

Een mijlpaal bereikt; op 30 december 2016 heeft Hans Jacobs zich aangemeld als lid van
Almeerse Wind.
Wat Hans niet wist is dat hij hiermee het honderdste lid sinds de oprichting op 16 februari
2015 is geworden. Vandaag hebben we hem op locatie verrast met een begerenswaardige
Almeerse Wind Stormparaplu.
Onder het genot van een warme kop koffie vertelt Hans thuis aan de eettafel over zichzelf,
Almere en hoe hij met Almeerse Wind in aanraking is gekomen.

Hans, 48 jaar, is na veertien jaar woonachtig te zijn geweest in Baarn dit jaar weer terug
verhuisd naar Almere. Eerder woonde hij, van 1989 tot 2002, aan het Stadhuisplein. Nu
resideert hij in afwachting van de oplevering van zijn nieuw te bouwen appartement in
Almere-Poort op de 14e verdieping elders in dezelfde wijk. Vanuit zijn woonkamer heeft hij
zicht op het huidige windpark Almere-Pampus, waar in 2020 onze nieuwe windmolens zullen
verrijzen. Maar vandaag niet; de mist maakt de wereld voor even heel klein.
Enthousiast vertelt Hans over zijn zienswijze op groene energie. ‘Toen ik tien jaar was
hadden we al een paneel in de klas liggen waar je warm water mee kon maken. Die hadden
we in bruikleen gekregen van De Kleine Aarde uit Boxtel. Ik vond dat intrigerend en heb me
later vaak afgevraagd waarom niet iedereen zoiets heeft. Inmiddels weet ik dat zo’n paneel
een zonneboiler heet, en uiteraard ook dat je met zonnepanelen stroom kunt maken. De
medebewoners van het appartementencomplex waar ik in Baarn woonde kon ik helaas niet
overtuigen om warmte of stroom op eigen dak op te wekken. Terug in Almere heb ik me
voorgenomen om toch opnieuw in deze materie te duiken.
Een paar dagen geleden las ik een bericht op de website van Omroep Flevoland waarin stond
dat het windpark waar ik op uit kijk door nota bene een groep burgers uit Almere vervangen
gaat worden. Wat ik in Baarn niet kon vinden viel hier op z’n plaats. Ik heb de website van
Almeerse Wind bekeken en het idee om mee te doen sprak me heel erg aan. Dat ik het
honderdste lid blijk te zijn is een leuk toeval. Ik weet niet of dat heel speciaal is of niet, maar
ik zie mezelf wel graag als ambassadeur voor windenergie. Want niet-vervuilen kost
hetzelfde kost als wel-vervuilen. Volgens mij moeten jullie veel meer doen om dat kenbaar te
maken want voor mijn gevoel zijn er veel meer mensen die die kant op willen bewegen.’
Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. Vanuit het bestuur zijn we blij met ieder lid
(en met Hans best een beetje in het bijzonder). We zullen zijn raad ter harte nemen en ook
in 2017 samen ons best doen om onze coöperatie een flinke groeispurt te geven.
Voor nu wensen we jullie allemaal een fijne jaarwisseling en een gezond nieuw jaar!
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