Uitnodiging bijeenkomst Duurzame Grafmonumenten 4 juni 2015
Geachte steenhouwer of natuursteenbedrijf,
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst Duurzame Grafmonumenten, die de Stichting
GreenLeave in samenwerking met het TFT Responsible Stone Program organiseert.
De Stichting GreenLeave heeft zich als doel gesteld om de uitvaart in Nederland te
verduurzamen. Alle bij GreenLeave aangesloten uitvaartondernemers kunnen hun klant een
duurzaam alternatief bieden voor de verschillende onderdelen van de uitvaart, variërend van de
uitvaartkist tot de bloemen, van de catering tot de rouwstoet.
Een belangrijk onderdeel van de uitvaart is een graf- of urnmonument. Bij de winning van de
natuursteen die hiervoor gebruikt wordt spelen regelmatig issues op het gebied van
arbeidsomstandigheden en milieu, zoals ook in de recente afleveringen van de Keuringsdienst
van Waarde duidelijk werd. De GreenLeave uitvaartondernemers willen hun klanten een
verantwoord geproduceerd grafmonument kunnen bieden. Momenteel is het echter moeilijk om
na te gaan hoe de grafstenen zijn geproduceerd. Daarom organiseren wij in samenwerking met
het TFT Responsible Stone Program een bijeenkomst waarin wij de leveranciers willen
informeren over alle mogelijkheden die er nu zijn om duurzame natuursteen in te kopen.
Het TFT Responsible Stone Program is een Europees samenwerkingsverband gericht op het
verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeiders in de steengroeves. Zij werkt
lokaal in China, India en Afrika aan het verbeteren van de omstandigheden van mens en milieu.
Op deze avond zal Toon Huijps, van het TFT programma, ingaan op de volgende vragen:
•
•
•

Wat zijn de risico’s in de natuurstenen branche met betrekking tot
arbeidsomstandigheden en duurzaamheid?
Wat doet het TFT programma om hier verbetering in aan te brengen?
Wat kunt u, als steenhouwer of natuursteenbedrijf doen om de ontwikkeling van
verantwoorde natuursteen te stimuleren?

U, als inkopers van natuursteen, bent bij uitstek in de positie om de beweging naar duurzame,
verantwoorde natuursteen op gang te brengen. En u heeft ongetwijfeld ook vragen en
gedachten over dit belangrijke onderwerp. Daarom rekenen wij op uw komst.
Praktisch:
•
Tijd:
•
Locatie:
•

Aanmelden:

•

Kosten:

Donderdag 4 juni, 15.00
Natuursteenbedrijf G Van Leeuwe is gastheer voor deze bijeenkomst.
Adres: Tarweweg 15, 6534 AM Nijmegen
U kunt uw aanmelding sturen naar info@greenleave.nu. Geeft u
daarbij s.v.p. uw bedrijfsnaam door en de namen van de
personen die deel zullen nemen.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,

Evert de Niet
Voorzitter Stichting GreenLeave

www.greenleave.nu
www.duurzamenatuursteen.nl

