# dossier

INS16-001

INS16-002

INS16-003

INS16-004

Option

FR/NL

Lieu

CP

Quartier Durable
Citoyen

Het comité Elsensesteenweg heeft als ambitie de wijk en het dak van de
supermarkt Delhaize te vergroenen, fietsboxen te installeren om de zachte
Nos Verts Voisins - Comité Chaussée mobiliteit te bevorderen, een plaats voor gezellige ontmoetingen te creëren en een
d'Ixelles
website te ontwikkelen om de uitlening van materiaal en diensten mogelijk te
maken, workshops en evenementen te organiseren met de scholen en burgers en
een oproep voor artistieke projecten te lanceren.

FR

Chaussée
d'Ixelles

1050

Potager collectif

Potager Timmermans à la mode
"Incroyables comestibles"

De moestuin Timmermans op de wijze van “Ongelooflijk eetbaar” (Incredible
Edible) wil een gezellige plaats zijn die openstaat voor iedereen, een plaats van
uitwisseling en delen die aan de wijkbewoners de mogelijkheid biedt samen te
komen rond hun zelf gekweekte groenten en fruit en rond een groepsdynamiek die
wordt verrijkt door kookworkshops, lessen over planten voor kinderen en ouders
en respect voor de goederen van anderen en de gemeenschap.

FR

Parc
Timmermans

1200

Le vignoble de Gray Couronne

Een twintigtal wijnstokken die werden geplant bij de inrichting van de tuin in het
kader van het wijkcontract Malibran werden reeds gesnoeid en opgebonden. Het
doel is de productiviteit van de wijnstokken te verhogen om voldoende druiven te
hebben om wijn te maken die kan worden geproefd tijdens evenementen in de
wijk.

FR

Jardin Gray Couronne

1050

Le Potager d'Alexandre

Om een lange blinde muur die regelmatig wordt beklad met graffiti te beschermen
tegen deze herhaaldelijke beschadigingen wil een burgercollectief er een verticale
moestuin van maken. Jasmijn, moerbei, bonen, egelantier en zelfs insectenhotels
zijn voorzien om deze ideale kweekoppervlakte te bedekken.

FR

Rue
Alexandre
Markelbach

1030

FR

Le Jardin
Potager
Neptune

1190

NL

Avenue de la
Couronne

1050

Good Food

Good Food

Nom du projet

INS16-005

Compost collectif

Le Compost du Jardin Neptune

INS16-006

Compost collectif

Compost Elzenhof

Description

Dit project is erop gericht een bestaande composthoop die in 2014 werd
geïnstalleerd te vernieuwen en uit te breiden. Een uitnodigende en betrouwbare
composthoop zal een pluspunt vormen voor de moestuiniers van de Jardin
Neptune en voor de andere buurtbewoners!
Deze composthoop zal gelegen zijn in de tuin van het cultureel centrum van de
Elzenhof, waardoor vrijwilligers van het centrum en buurtbewoners er gebruik van
zullen kunnen maken.

INS16-007

INS16-008

Potager collectif

Compost collectif

Le Petit Pot à job

Sequoia Ukkel stelt de groene ruimte die aan zijn parking grenst ter beschikking van
een project om een duurzame stadsmoestuin en composthoop aan te leggen die
wordt gedragen door een groep van burgers die er ook een plaats van maakt waar
men van ideeën kan wisselen en van elkaar kan leren.

FR

Chausée de
Saint-Job

1180

Le Compost à Job

Sequoia Ukkel stelt de groene ruimte die aan zijn parking grenst ter beschikking van
een project om een duurzame stadsmoestuin en composthoop aan te leggen die
wordt gedragen door een groep van burgers die er ook een plaats van maakt waar
men van ideeën kan wisselen en van elkaar kan leren.

FR

Chaussée de
Saint-Job

1180

FR

Rue du
Miroir/Rue
des Brigittines

1000

FR

Rue Baucq et
environs

1040

FR

Flagey

1050

FR

Dans et
autour de la
petite
ceinture

1000

FR

Rue Peter
Benoît - Rue
Fort de
Boncelles

1040

INS16-012

Good Food

Le Parc Comestible

INS16-014

Quartier Durable
Citoyen

Babel-Etterbeek

INS16-015

INS16-016

INS16-017

Het “Eetbaar park” zal een plaats van permacultuur zijn die openstaat voor de
interacties en de betrokkenheid van iedereen die graag met de handen in de aarde
wil wroeten en het resultaat van zijn werk wil opeten. Markt, uitwisseling van
zaden, geefkast,... De projecten en evenementen zullen de richting bepalen van het
leven van het Park!
De bewoners van deze wijk willen meer groen, maar ook kunst (gepersonaliseerde
tegels), netheid (een jaarlijkse Clean Day en een zeroafval-feest), een zachtere
mobiliteit en gezelligheid in hun straten brengen via de platforms van uitwisseling,
geven, delen,....

Flag'Eau

Deze burgers willen kraantjeswater bevorderen en de toegankelijkheid ervan in de
horeca door de oprichting van een branding , d.w.z. een logo op stickers die de
etablissementen die krantjeswater serveren gratis kunnen ophangen, een website
met een kaart van deze etablissementen, een Facebookpagina die toelaat te
communiceren, een promoflyer,...

Good Food

Feedtruck Belgium

Om het verlies van onverkochte voedingsmiddelen te vermijden en de daklozen de
kans te geven toegang te krijgen tot een evenwichtige voeding zal de mobiele
vrachtwagen Feedtruck de daklozen een kwaliteitsvolle maaltijd aanbieden die
werd bereid door vrijwilligers op basis van onverkochte producten uit de
supermarkt. Dit alles in een sfeer van delen en gezelligheid!

Zero Waste

Défi "Ouste aux Déchets" - Zéro
Carabistouille

Dit gezin dat geen afval produceert wil de bewoners begeleiden via ontmoetingen,
een startkit, DIY-workshops,... en de scholen via debatten, de instelling van een
zero waste-uitdaging, videocapsules (over het dagelijks leven van een ZW-gezin),
een nieuwsbrief en een slotfeest.

Zero Waste

INS16-019

Good Food

Tendre Fourchette

Dit project van kookworkshops is bedoeld om interpersoonlijke en
intergenerationele synergieën in te voeren via het delen van milieuvriendelijke,
lokale en seizoensgebonden gezonde voedingspraktijken.

FR

Ma
Campagne

1060

FR

Chée de
Louvain
(greffé à Bee
Curious et Univert)

1030,
1140

INS16-020

Quartier Durable
Citoyen

Les Jardins

De doelstelling van Jardins is de bewoners samenbrengen via een netwerk van
uitwisselingen tussen de bewoners van kleine diensten, voorwerpen, lessen,...
waarbij bloemen en moestuinen op de balkons worden bevorderd om zich opnieuw
te verbinden met de aarde, het leven en de natuur.

INS16-021

Good Food

Les Jus de pommes Bon-Pasteur

Het project wil op een collectieve manier de boomgaard van het park van
“Fraternités du Bon Pasteur” uitbaten om appelsap te maken en eventueel de
bewoners de mogelijkheid te bieden hun eigen appels te komen persen.

FR

Parc des
Fraternités du
Bon Pasteur

1150

INS16-023

Good Food

Messidor Bio&Healthy Food (QDC)

De leden van de Duurzame wijk Messidor willen de site van het sparrenbos die een
collectieve moestuin en boomgaard bevat verduurzamen en verschillende thema’s
i.v.m. Good Food aanpakken tijdens kookworkshops.

FR

Messidor
QDC

1190

FR

Avenue Van
Volxem

1190

FR

Uccle Centre

1180

FR

Rue
Vlasendael

1070

INS16-024

Compost collectif

Le compost Ducuroir

INS16-025

Good Food

Incroyables Comestibles Uccle

INS16-026

Potager collectif

Le Jardin des Ronces

Deze gemeenschapscomposthoop is verbonden aan de mede-eigendom Ducuroir.
Bovenop het afval van het onderhoud van de moestuin zal de composthoop gevoed
worden door het afval van de bewoners die hun huishoudelijk afval willen
verminderen.
Dit project van “Ongelooflijk eetbaar” (Incredible Edible) is gesitueerd voor de
“Ecole du Centre” in Ukkel. Het is de bedoeling deze hoek van de wijk die een
plaats van ontmoeting is, die door iedereen wordt gerespecteerd en
geapprecieerd, nog groener te maken.
Dankzij hun ervaring met Le Jardin des Papillons wil deze groep van burgers-tuiniers
deze ervaring herhalen en Le Jardin des Ronces aanleggen met verschillende
teeltzones, speelzones voor kinderen, een boomgaard, een composthoop, een
droog toilet, een bijenkast, ...

INS16-027

Compost collectif

Moespot Steyls

De naam Moespot Steyls werd gekozen om het meertalige en culturele karakter
van het team te benadrukken (Moestuin - Potager). De site bevindt zich naast de
Lidl en er werden reeds enkele kweekbakken geplaatst. Er is ook een collectieve
composthoop voorzien voor de buurtbewoners en het reeds gebouwde
ontspanningsmeubilair belooft van de site een gezellige plek te maken!

NL

Rue Steyls
(Lidl)

1020

De renovatie van de oude varkensstal die door de zusters van de Bon Pasteur werd
gebouwd in het begin van de 20ste eeuw zal het mogelijk maken een lokale en
duurzame productie van varkensvlees en planten die in de serre worden gekweekt
voort te zetten! Deze gemeenschapslandbouw beoogt de productie in korte keten:
voedselresten van kantines van naburige scholen en andere handelszaken zullen 2
zeugen voeden en de mesthoop zal worden gebruikt voor het kweken van de
planten.

FR

Les
Fraternités du
Bon Pasteur

1150

FR

Plateau du
Homborch

1180

FR

Foyer du Sud

1190

FR

Parc des
Sources

1200

FR

Rue Kelle et
alentours

1200,
1150

INS16-028

Good Food

Rénovons la porcherie des Frats

INS16-029

Good Food

La Grainothèque du Hompot

INS16-031

Potager collectif

Globe, le jardin du Bonheur

INS16-033

Zero Waste

La Bah'Utte

INS16-034

Quartier Durable
Citoyen

Kelle Kartier

Dit burgercollectief wil een zadenbibliotheek openen, een plaats van uitwisseling,
waar men kan discussiëren en dingen kan leren, bestemd voor volwassenen, maar
ook voor kinderen.
De Zuiderhaard en een groep van wijkbewoners willen het sociale en collectieve
leven in de wijk nieuw leven inblazen door het aanleggen van een collectieve
moestuin. De ruimte verfraaien, het zelf gekweekte fruit delen, klaarmaken en
leren hoe het kan worden gekweekt zal een mooie gelegenheid zijn om de buren te
ontmoeten!
Dit collectief wil hun givebox , genaamd Ba’Hutte, in de oude staat herstellen en
hun moestuinbakken vernieuwen.
Dit wijkproject heeft als doel de versterking van de sociale cohesie, de creatie van
een LETS, de organisatie van workshops over het leefmilieu, de vegetalisering van
de wijk, de invoering van een straatbibliotheek, een moestuin, kippenhok en
collectieve broodoven, de inrichting van bepaalde zones om de zachte mobiliteit te
bevorderen en ten slotte de invoering van een communicatiepool.

INS16-035

INS16-037

INS16-039

INS16-040

INS16-041

INS16-042

Quartier Durable
Citoyen

Good Food

Potager collectif

Zero Waste

Good Food

Potager collectif

QDC Navez Possibles

Het project heeft betrekking op de aanleg van een collectieve tuin in bakken,
waarin wordt geteeld volgens de principes van de permacultuur, die openstaat
voor de wijk en die wordt beheerd in samenwerking met de workshops voor
wijkbewoners, verenigingen en scholen.

FR

QDC Navez
possibles

1030

Le Jardin Essentiel

De Essentiële tuin is een gezellige ruimte waarin verschillende activiteiten rond
tuinieren, koken en communicatie rond het project zullen worden georganiseerd.
De inhoud zal worden opgebouwd volgens een participatief project met de
bewoners van de wijk.

FR

Square Lainé

1190

Les Galopins de Terre

De moestuin van Galopins is verankerd in een initiatief van uitwisseling, respect
voor de natuur en overdracht van knowhow. Naast de moestuin op basis van
permacultuur zal er ook een collectieve composthoop en een
waterrecuperatiesysteem worden geïnstalleerd en er is ook voorzien om een
plantaardige hut te bouwen voor de kinderen van de wijk!

FR

Rue Baron
Dhanis

1040

Less Trash Is Fun

De doelstelling van dit project is het oprichten van een gemeenschap van “zero
waste”-gezinnen in Sint-Lambrechts-Woluwe via praktische workshops (ecohuishouden, huisbereide maaltijden, stoffen recupereren), lezingen en praktische
hulpmiddelen (vuilnisbakscan, zelfdiagnose, Zero Waste Tour van WSL).

FR

Zone de
Woluwe-SaintLambert

1200

Châtelain ne gaspi Riens! Ou presque

Dit collectief stelt 7 animatieactiviteiten voor om de wijkbewoners te leren de
voedselverspilling te verminderen (de koelkast beheren, restjes bewaren of
verwerken, anders consumeren,...) met een terbeschikkingstelling van de gepaste
tools.

FR

Châtelain/Bail
li

1050

Moespot Steyls

De naam “Moespot Steyls” werd gekozen om het meertalige en culturele karakter
van het team te benadrukken (Moestuin - Potager). De site bevindt zich naast
supermarkt Lidl en er werden reeds enkele kweekbakken geplaatst. Er is ook een
collectieve composthoop voorzien voor de buurtbewoners en het reeds gebouwde
ontspanningsmeubilair belooft een gezellige plek!

FR

Rue Steyls
(Lidl)

1020

Er zijn meerdere activiteiten voorzien in het kader van dit project: de
verduurzaming van een maandelijkse gratis markt en het schenken van wormen
voor wormcompostering, de reactivering van give boxes, solidaire confituur en
filmvertoningen, en ten slotte de invoering van een fietsherstellingspunt op straat
en DIY-workshops.

FR

Centre-ville

1000

INS16-043

Zero Waste

Des initiatives de transition pour
réduire nos déchets 1000BXLTransition

INS16-044

Potager collectif

Potager Le Lotus

De moestuin Lotus voorziet in de aanleg van verschillende zones (collectieve zones,
zones voor experimentele teelten, compost, kweekbakken op hoogte,...) die
worden gebruikt voor diverse activiteiten (buurtfeest, workshops voor kinderen,...).

FR

Rue Marconi

1190

EspaceTous

Meerdere acties zijn voorzien in deze wijk om de banden tussen de bewoners te
ontwikkelen: plaatsing van een give box, een markt van duurzame producten, een
collectieve composthoop, een groep die voertuigen deelt. De vergroening van de
wijk, de aanleg van een speelplein met gerecupereerd materiaal of de invoering
van een netwerk voor de uitwisseling van kennis en competenties staan ook op het
programma!

FR

Quartier
Libérateurs

1080

Potager collectif

Faider, d'amour et d'eau fraîche

De moestuin maakt deel uit van een project van het burgerplatform “Embellissons
le Parc Faider". Het collectief wil ook sensibiliseringsacties rond de moestuin en de
reeds bestaande compost ontwikkelen en workshops organiseren voor kinderen en
volwassenen.

FR

Rue Faider

1050

Compost collectif

Compost de quartier De WandPagodes

Het wijkcompostproject wil de huidige installaties (moestuinbakken met bloemen Ongelooflijk eetbaar en boekenbox) uitbreiden met compostbakken en
beantwoorden aan de vraag van de bewoners die de “Incroyables” bezoeken.

FR

Avenue
Wannecouter

1020

FR

POt'Albert
(Foyer
Anderlechtois
)

1070

FR

Parc Seny

1160

INS16-045

INS16-047

INS16-049

Quartier Durable
Citoyen

INS16-050

Compost collectif

Compost'Albert

De stuurgroep zou op een meer georganiseerde manier de huidige composthoop
van POt’Albert willen ontwikkelen. De kring zal dus rond zijn aangezien de soep van
de wijk zal worden klaargemaakt met groenten van de moestuin en het afval van
de groenten zal op de composthoop belanden, die zal gebruikt worden om de
andere groenten te doen groeien, die op hun beurt zullen worden gebruikt voor de
soep van de wijk...

INS16-053

Potager collectif

Le Moulin à Légumes

Dit project van een collectieve moestuin gericht op permacultuur bevat ook een
moestuin voor kinderen, een collectieve composthoop en een gezellige ruimte.

INS16-054

INS16-055

INS16-056

INS16-058

INS16-059

INS16-061

INS16-062

INS16-063

Compost collectif

Le CC du Moulin à Légumes

Met een composthoop in het Senypark zullen talrijke bewoners hun organisch afval
kunnen valoriseren en bovendien kunnen gebruikmaken van een moestuin en een
gezellige ruimte waar ze hun buren kunnen ontmoeten.

FR

Parc Seny

1160

Dit burencollectief is verenigd door de wens het aangename aan het nuttige te
koppelen en wil Berchem groener maken en zijn inwoners laten openbloeien door
een biologische moestuin te ontwikkelen die openstaat voor de wijk, waar
Potager collectif
Potager Champ ouvert / Openveld
verschillende ruimten zijn aangelegd (vijver, ontspanningsruimte, composthoop,...)
en waarvan sommige openstaan voor kinderen en personen met een beperkte
mobiliteit.
Dit burencollectief ontwikkelt een wijkcompost, die openstaat voor de
buurtbewoners en de kinderen van de school die aan het perceel grenst. Het wil de
Compost collectif
Compost Champ ouvert / Openveld
nadruk leggen op het didactisch luik van het project door uitleg te geven over het
hoe en het waarom van composteren.
Le compost de quartier de Neder-Over- Het project wil de dynamiek van composteren die reeds zeer actief is in het gebied
Compost collectif
Hembeek
van Neder-Over-Heembeek voortzetten.
De inwoners van de Leeuwerikenstraat willen een gepersonaliseerde
ontmoetingsplaats creëren via een familiaal perceel, animatieactiviteiten
Potager collectif
Le potager Alouette
organiseren tijdens het wijkfeest en daarbij samenwerken met de bestaande
collectieve composten.

FR

Rue Openveld

1082

FR

Rue Openveld

1082

FR

Rue des
Nivéoles

1120

FR

Avenue des
Alouettes

1150

Le compost Eggevoort

Dit compostproject werd opgericht tijdens ontmoetingen tussen de burgers die
werken aan de collectieve moestuin van het braakliggend terrein Eggevoort. Deze
plaats waar groenten worden geteeld en waar talrijke bewoners langskomen is
ideaal om een wijkcompost te installeren.

FR

Friche
Eggevoort

1000

Le petit potager du Bempt

De 4 kweekbakken van de tuinierszone die in 2014 werden geïnstalleerd en reeds
enige tijd niet meer worden gebruikt, zullen een nieuwe adem vinden dankzij dit
burgercollectief en zullen de ontmoetingen en uitwisselingen in de wijk bevorderen
dankzij de talrijke activiteiten die zijn voorzien.

FR

Parc du
Bempt

1190

Décollage du potager collectif et
pédagogique Atlas

Het idee van het project is de burgers-tuiniers de mogelijkheid te bieden zich een
groene ruimte eigen te maken waar ze mekaar kunnen ontmoeten, van gedachten
kunnen wisselen en opnieuw aansluiting kunnen vinden met de aarde. Individuele,
collectieve en pedagogische bakken zouden er naast elkaar staan. Talrijke
workshops zijn voorzien voor kinderen van alle leeftijden!

FR

Rue de la
Rosée

1070

Compost collectif

Potager collectif

Potager collectif

INS16-065

Potager collectif

La parcelle des Etangs

De filosofie van dit project is “de moestuin aanpakken en voorstellen binnen een
menselijk ecosysteem, het parcours volgen van het zaaien tot de consumptie, via
talrijke en diverse weldaden voor het individu en de gemeenschap...”!
Collectieve compostering maakt deel uit van het ideaal van deze burgergroep om
een maatschappij te bouwen die gebaseerd is op verschillende en menselijke
waarden. Dit project ligt in de lijn van een filosofie van een menselijk ecosysteem
door de transformatie van organisch afval in compost om de grond van hun
moestuin te voeden.
Dit project beoogt de invoering van meerdere initiatieven: de oprichting van een
give box in de strijd tegen de verspilling van grondstoffen en de te grote productie
van nieuwe voorwerpen, de installatie van een collectieve koelkast in de strijd
tegen de voedselverspilling, de lancering van een sensibiliseringscampagne bij
handelaars en klanten tegen het gebruik van eenmalig gebruikte plastic zakjes, de
organisatie van diverse knowhow-workshops (hergebruik van stoffen, voedsel,
cosmetica,...).
Het idee is eenvoudig: van de stad een immense gedeelde tuin maken die van
iedereen is en waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. Iedereen wordt
uitgenodigd een leerling burger-tuinier te worden door naar believen fruit,
groenten en aromatische kruiden in de “zelfbedieningsmoestuin” te planten,
kweken en oogsten.

FR

Rue
Middlebourg

1170

FR

Rue
Middlebourg

1170

FR

PagodesMutsaard

1020

FR

Quartier de
l'Atitude Cent
et de Jupiter

1190

INS16-066

Compost collectif

Le compost du Potager des Etangs

INS16-067

Zero Waste

PagOdes au recyclage

INS16-068

Good Food

Incroyables Comestibles @ Forest

INS16-069

Quartier Durable
Citoyen

Comité de Quartier Ô Don

Verschillende burgergroepen zullen verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een
collectieve moestuin, de organisatie van evenementen, acties i.v.m. netheid,
mobiliteit, workshops die de intergenerationele relaties bevorderen,...

FR

Avenue Odon
Warland et
alentours

1090

INS16-070

Good Food

Le Marché de Galinette

Het burgercollectief van de wijk Thurn & Taxis wil een markt van
landbouwproducten afkomstig van de (rand)stedelijke landbouw organiseren in het
FarmHouse dat zich in het Park van het Groene Lint bevindt.

FR

Tour & Taxis

1020,
1080,
1090

Zéro Waste Experience

Dit project bestaat erin een coaching te organiseren voor personen die hun afval
willen verminderen maar niet weten hoe ze hieraan moeten beginnen (opruiming,
aankopen in bulk en tweedehandsaankopen, anti-voedselverspilling,
composteren,...). Personen van eenzelfde wijk vormen een duo met een coach die
reeds veel ervaring heeft met dit initiatief en een leerling.

FR

Région de
BruxellesCapitale

RBC

INS16-071

Zero Waste

INS16-072

Quartier Durable
Citoyen

L'avenir du Hoogveld

Stads- en burgerlandbouw in Sint-Agatha-Berchem? Het kan! Samen hebben wij,
de burgers van Berchem en Molenbeek, nagedacht over een nieuwe wind voor het
Hoogveld! Individuele moestuinzones, een collectieve boomgaard, een mobiel
kippenhok, commerciële alternatieven inzake duurzame voeding... Er zijn tal van
projecten!

FR

site du
Hoogveld

1080,108

De doelstelling van het project is de Brusselaars ertoe aanzetten bij hen thuis, in
kweekbakken, een van de symbolische groenten van het Gewest te kweken:
witloof, of met ander woorden “het witte goud”! Dit met behulp van een kweekbox
voor een stedelijke omgeving en een stap-voor-stap begeleiding.

NL

pas encore de
local

1030

FR

Dalle rue
Laneau

1020

FR

Parc Petite
Suisse

1050

FR

Rue de la
Vignette et
environs

1160

FR

Rue Dries

1200

FR

Le Hameau de
Roodebeek

1200

INS16-074

Good Food

Chicons en Ville - Witloof in't Stad

INS16-075

Compost collectif

Compost du Potager Laneau - Kiosque
à graines

INS16-076

Compost collectif

Le Compost de la Petite Suisse

INS16-077

Quartier Durable
Citoyen

INS16-081

Compost collectif

INS16-082

Quartier Durable
Citoyen

Les Jardins de la Vignette

Een groep van wijkbewoners heeft een collectieve moestuin aangelegd en wil de
ruimte nu voltooien met een duurzame en aangepaste compost om de bakken te
verbeteren.
Deze compost zal zich in het park/speelplein van Klein Zwitserland bevinden, de
dichtbevolkte residentiële wijk waar het merendeel van de gezinnen in een
appartement wonen.
Dit project bevindt zich reeds in fase 2 van de ontwikkeling en verduurzaming, Er
zal een serre worden geïnstalleerd om de teelten te beschermen en een project te
lanceren voor het kweken van paddenstoelen op basis van koffiedik die door de
wijkbewoners werd geproduceerd. De recuperatie van regenwater, de uitbreiding
van het kippenhok en de exploitatie van de bijenkasten voor pedagogische
doeleinden zijn ook voorzien.

Deze groep van bewoners is gemotiveerd om een wijkcompost aan te leggen na het
zien van een reportage over collectieve compostering.
"Le Hameau de Roodebeek" plant de organisatie van een compost en collectieve
Demain à Roodebeek - Le Hameau de
moestuinen, de uitwisseling van diensten, carpooling, een diagnose m.b.t. energie
Rodebeek
of waterverbruik en nog vele andere acties!
Le Compost collectif Dries

