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Datum: 6-9-2021 08:53

Doe mee met Kern met Pit
en krijg 1.000 euro!

Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een kunstproject
in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Dan is het
nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit om binnen een jaar deze
droom te verwezenlijken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, hoe kom je
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aan geld? Hoe kom je aan extra handjes? Hoe regel je een
vergunning bij de gemeente? Kern met Pit helpt jou, met 200 KNHMadviseurs door het hele land, om aan de slag te gaan.
Je krijgt een eigen adviseur, je kunt gratis workshops volgen en
je hebt de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden
of de expertise van ingenieursbureau Arcadis in te zetten.
En lukt het je om samen met je buurtgenoten het project binnen een
jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 euro én het predicaat Kern
met Pit.

Klik hier om je in te schrijven

Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2021. Iedereen die graag iets
moois van zijn of haar buurt wil maken en daar een goed idee voor
heeft kan zich (gratis) aanmelden via www.kernmetpit.nl
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Meer informatie of inschrijven? Ga naar
www.kernmetpit.nl

Je staat vermeld in het adressenbestand van KNHM foundation. Wil
je geen mailings meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
kmp@knhm.nl
www.kernmetpit.nl
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