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IN HET ZONNETJE…
Trots op de toekenning van een koninklijke onderscheiding voor Ada Pellearts.

Wij hebben een kanjer in ons midden en zij heet Ada. En gelukkig is ze (onder meer) actief 

voor onze coöperatie! Ada Pellearts  is zeer betrokken vanaf het begin van het ontstaan 

van onze coöperatie Vlaardings Energie Collectief (VEC u.a.). 

Toen de gemeente Vlaardingen in 2016 door middel van een “duurzaamheidsontbijt” 

geëngageerde mensen opriep om te komen tot een initiatief vanuit de burgerij om de 

duurzaamheid in de stad te bevorderen was zij al prominent aanwezig. 

De enthousiastelingen van het eerste uur richtten uiteindelijk een coöperatie op, die als 

doelstelling heeft het stimuleren van doelmatig energiegebruik, het bevorderen van 

efficiënt energiegebruik en het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van 

duurzame energie. Zij werd meteen actief als eerste penningmeester van het VEC u.a.

Inmiddels heeft de opgerichte coöperatie 2 takken, één voor het oprichten en in exploitatie 

nemen van meerdere windmolens en één voor het stimuleren en aan de man brengen van 

zonnepanelen op uitéénlopende wijzen. Aanvankelijk gericht op het bevorderen van 

zonnepanelen op daken van particuliere huizenbezitters, besteedt zij nu met veel succes 

haar tijd en aandacht aan het vinden van potentiële collectieve daken en de werving van 

participanten. 

Hoewel Ada zich als bestuurslid van de coöperatie overal mee bezig houdt, ligt haar 

grootste affiniteit en voorkeur bij de zonne-energie. Zij is dan ook binnen het bestuur 

verantwoordelijk voor de projecten die met zonne energie te maken hebben. Haar 

tomeloze inzet voor het hogere doel komt voort uit haar gedrevenheid voor duurzaamheid.

Haar drive is erg groot en inspireert anderen om ook energie en tijd te steken in dit goede 

doel. Ik denk dat zij meerdere dagen per week besteedt aan activiteiten voor onze 

coöperatie. Gelet op haar grote bijdrage aan het VEC en in de wetenschap dat Ada ook 

actief is in allerlei andere organisaties zijn wij als bestuur enorm trots op Ada en vinden de 

toekenning van de koninklijke onderscheiding heel terecht.

- Ton van der Steen, voorzitter Vlaardings Energie Collectief

HOE KRIJGT ZE HET ALLEMAAL

VOOR ELKAAR..
Sinds ik 15 jaar geleden freelancer werd voor Amnesty Vlaardingen heb 

ik regelmatig contact met Ada. Af en toe kreeg ik een mailtje of ik op 

een bepaalde dag op de stand kon staan. Lang voordat Twitter kwam, 

verstond Ada de kunst om in minder dan 140 tekens haar vraag te 

stellen. En het werkte. Wat nodig was, stond erin. Later ben ik gaan 

ervaren dat Ada steeds zo werkt. Ze is ongelooflijk efficiënt en met haar 

maatschappelijke betrokkenheid en enthousiasme kan ze daardoor heel 

veel doen. Ik ben steeds verbaasd hoeveel ballen ze tegelijk in de lucht 

weet te houden, en toch gaat het altijd goed. 

Toen het Vlaardings Energie Collectief van start ging vroeg Ada of ik 

daar een klusje voor wilde doen. Als vanzelf raakte ik meer betrokken 

en zag hoe ze in het VEC opereert. Al snel werd duidelijk dat het VEC-

werk een enorme complexiteit kent. Ik ben diep onder de indruk hoe 

grondig Ada weet waar ze het over heeft, weet wat er nog uitgezocht 

moet worden en weet welke alternatieve opties er zijn. En ondertussen 

voert ze een heleboel uit en krijgt enorm veel gedaan. Het is fantastisch 

wat Ada allemaal doet; de koninklijke onderscheiding is meer dan 

verdiend. Ada, heel hartelijk gefeliciteerd! 

- Marianne Rots

VAN HET EEN KOMT HET ANDER…
Ada is al sinds mensenheugenis lid van Amnesty groep 35 in 

Vlaardingen. Ik weet niet precies hoe lang, maar het is zeker al 30 jaar. 

Daarbinnen heeft ze allerlei functies gehad en klussen gedaan. In ieder 

geval contactpersoon en verantwoordelijk voor de communicatie (we 

wisselden dat soms af). Daarnaast was ze altijd betrokken bij de 

adoptie/DAF- activiteiten voor gewetensgevangenen. Daar heeft ze ook 

veel doelgroepen voor benaderd. Verder is Ada verantwoordelijk voor het 

materiaal van de Amnesty groep en, na een actie met een stand of in een 

kerk, regelt ze het versturen van de petities. Ze is al jarenlang 

penningmeester van de groep. 

Destijds bij de voorbereiding van ‘ons’ monument is Ada heel actief 

geweest met het zoeken van fondsen voor de financiering daarvan. Ze 

bezoekt vaak de regiodagen, vroeger ook de ledenvergaderingen. 

Kortom een duizendpoot binnen Amnesty. Via Amnesty kwam Ada in 

contact bij het Platform Ander Vlaardingen (PAV) en de Andere Markt. 

Vanuit PAV raakte ze weer betrokken bij fair trade. Ook daarin is ze heel 

actief geweest. Ik denk dat Vlaardingen zonder Ada nooit aanspraak had 

kunnen maken op de titel fair trade gemeente. Eindeloos bedrijven 

benaderen om na te gaan in hoeverre men fair trade producten 

gebruikt…..

Via die Fair trade groep is ze uiteindelijk zich ook met energie gaan 

bezighouden, maar daar weet ik minder van. 

Verder zet Ada zich in bij schuldhulpmaatje en is ze actief voor de 

Windwijzer en het Aanloophuis. Met haar enorme inzet levert Ada een 

fantastische bijdrage aan de culturele, sociale en maatschappelijke 

activiteiten in Vlaardingen.

- Ineke Nieuwstraten
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