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Een gelukkig & gezond
2019!
Nieuws
Duurzaam kerstcadeau - De meesten hebben hun kerstcadeautje al gekregen. Voor degenen die het nog
niet hebben gekregen, kunnen dat op de eerst volgende werkdag ophalen =).
Waarom geven wij een drinkfles als cadeau? Door deze duurzame drinkfles te hervullen met kraanwater kan
jij jouw bijdrage leveren, want wist je dat plastic wegwerpflesjes de nummer 1 plastic is die wordt gevonden
in de zee? Er worden per minuut wereldwijd meer dan 1.000.000 plastic flessen gebruikt. Dit heeft enorme
impact. Met het nieuwe merk Dr. Green willen wij niet alleen de diverse, medische werkingen van Aloë Vera
uitlichten. Ook willen wij onze footprint zo klein mogelijk maken en ons bewust zijn dat het allemaal
duurzamer kan. We kijken kritisch naar onze processen om verspilling verder terug te dringen en willen
afbreekbare materialen gebruiken. Daarom deze natuurlijke, herbruikbare waterfles, gemaakt van suikerriet,
bamboe en hout. Leuk hé?

Diner in de kas - Op zaterdagavond 5 januari heeft Maaike, een kennis van ons, een surpriseparty gehouden in
de kas. Zij wilde iets speciaals organiseren voor de verjaardag van haar vriend en het leek haar gaaf om een diner
in de kas te organiseren. Natuurlijk vonden wij dit ook leuk!
Hiervoor zijn wij vorige week bezig geweest met een aantal voorbereidingen. De hangtafels zijn gebruikt als een
echte eettafel en een Deense kar werd gebruikt om het avondeten te serveren. Met klap als de vuurpijl werd
Maaike zelf ook verrast door haar vriend. Zij werd namelijk ten huwelijk gevraagd in afdeling 2. Je hoort het goed,
een huwelijksaanzoek in onze kas!

Lekker aan de slag - Goed nieuws! Er komt een drukke periode aan met genoeg werk voor iedereen. In de
orderverwerking neemt het werk toe en in week 6 krijgen wij weer nieuwe stekken binnen. Volgende week
wordt er naar jou een e-mail verstuurd met een aantal nieuwe ontwikkelingen, hierover later meer.
Gelukkig kan snel iedereen weer aan de slag en zoeken we vanaf week 6 weer nieuwe mensen om ons
team te versterken. Ken jij iemand die graag vanaf week 6 aan de slag gaat? Laat hem of haar dan
solliciteren via de website =).

Heb jij leuke ideeën of een nieuwtje voor de nieuwsbrief? Mail naar thalitha@vanderburg.nl.
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