
Ik wilde graag mijn 
steentje bijdragen voor 

het milieu

Samen met andere 
gemotiveerde 

studenten

We kregen advies 
van specialisten! 

Dankzij een coach 
die de groep 

begeleidt

Dit heeft veel nieuwe 
projecten mogelijk 

gemaakt ...

En we zijn er 
samen voor 

gegaan

Met financiële steun tot 
wel 

€ 3 000 

MIJN ZERO AFVAL-CAMPUS 

Dankzij de projectoproep 
’Vooruit met de wijk’



Conferenties, 
debatten of 

conferentiecyclus

Do It Yourself-workshop 
of workshopcyclus 



Filmvoorstellingen op 
de campus



Ruimten creëren voor delen en uitwisselen

Give-box Book-box, 
Syllabox? Specifieke 

Materialenbox

• Labojassen,

• Tekenmateriaal



Of ruimten uit uit te wisselen en te 
delen 

op grotere schaal

Remorquable: lancering 
van een uitleensysteem 
voor fietsaanhangwagens - ULB

Delen van meubilair voor koten (KUL) Oprichting van een 
materiaalbibliotheek op de 

campus (UCLouvain)

Massale verkoop van tweedehands handboeken via een 
online platform - UGent



Project Zero Afval-lunches 
op de campus

TIFFIN-project in Ter Kameren

ZWiP-project in Elsene

Foto -
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/por

tal/initiatives/project-tiffin



Zero Afval-cantussen

Investeren in materiaal voor duurzame feesten! 

Foto: https://www.facebook.com/rekwup/



Hoe vermijd je 
voedselverspilling? Een 

gereedschapsbank 
oprichten, kan dat? 

Ik ken niet genoeg 
van zero afval om 

workshops te 
organiseren

MIJN ZERO AFVAL-CAMPUS 

Alle projecten zijn welkom, laten we samen innoveren!
Bovenop de subsidies zorgt Leefmilieu Brussel ook voor 

advies en voor een begeleidende coach. 



WAAROM EEN ZERO AFVAL-PROJECT 
VOORSTELLEN?



10

– Momentum en mobilisatie om 
naar een nieuw model over te 
stappen

– Zero Afval leidt tot onmiddellijke 
en belangrijke resultaten

HET MOET NÚ GEBEUREN!

Bij een ‘Zero Afval-
challenger’ is dat al snel de 

helft!
60 kg/pers./jaar

Blogster Sylvie 
Droulans:

1 kg/pers./jaar

Een gemiddelde Brusselse 
inwoner produceert 190 kg 
brandbaar afval per jaar 

en per persoon
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LINK TUSSEN KLIMAAT & CONSUMPTIE

80 % van de broeikasgassen die verband houden met het
Brusselse verbruik wordt ontwikkeld tijdens de productie:
tijdens de extractie-, verwerkings- en productiefases

Elk hergebruikt of niet-geconsumeerd voorwerp zorgt
voor een besparing van natuurlijke bronnen



•9 september 2019 - Nederlandstalige openbare bibliotheek, Kardinaal 
Mercierplein 6 in Jette van 18.30 uur - 20.30 uur - Inschrijvingen

•12 september 2019 - Participatiehuis, Wayezstraat 94 in Anderlecht van 
18.30 - 20.30 uur - Inschrijvingen

Ontdek ook de andere ondersteunde thema's: 
energiebesparing, natuur en biodiversiteit, duurzaam 
voedsel, ...

INFORMATIESESSIES
Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’:



De projectoproep 'Vooruit met de wijk' van Leefmilieu Brussel helpt u met de 
uitvoering van uw collectieve wijkprojecten. Maak gebruik van de methodieken en 
begeleiding en van de financiële steun tot wel 3 000 euro!

https://vooruitmetdewijk.brussels/burgerprojectoproe
p/


