Uw kinderen gaan naar school en het zou goed zijn als ....
... De Zero Afval‐levensstijl beter toegepast zou worden binnen de onderwijsgemeenschap. Het zou
gewoonweg gemakkelijker zijn voor iedereen om over te schakelen naar Zero Afval.
Ouders kunnen de dynamiek creëren ten gunste van een mentaliteitswijziging. De school
speelt een zeer grote rol om alle ouders mee te laten veranderen.
Een Zero Afval‐burgerproject is perfect mogelijk door te beginnen met:
-

-

-

conferentie
seizoensgebonden geefkast (voor de uitwisseling van sportkleding aan het begin van
het jaar, spelletjes, speelgoed en boeken voor Sinterklaas, herverdeling van mappen,
tussenschotten en ander klein schoolmateriaal aan het einde van het jaar),
Zero Afval‐challenge voor de ouders,
workshops om zelf dingen te leren maken: gezonde en afvalvrije tussendoortjes,
schoonmaakproducten, boodschappentassen, beewraps, tips om eten te bereiden
voor uw tienerkinderen, ...,
naaiavonden met gebruikte stoffen en upcycling,
samen repaircafés ontdekken en hun mogelijke rol in het leerproces leren kennen,
een collectiepunt voor objectbibliotheken binnen de school,
herbruikbare serviezen voor schoolfeesten,
een uitwisselingssysteem van boeken voor de verplichte lectuur </284 organiseren tussen
klassen,
voorstellen om klein schoolmateriaal (potlood, gom, enz.) te delen,
De contacten leidden tot tal van andere projecten: de afschaffing van de
drankautomaten, de aankoop van bulkverpakkingen voor de kantine, een
groepsaankoop voor drinkbussen, ...
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Een Zero Afval‐project? Een haalbaar, concreet en efficiënt antwoord op de
duizenden jongeren die de straten van Brussel opkwamen om maatregelen te eisen
tegen de opwarming van de aarde.

Ons Gewest is voor 98 % van zijn grondstoffen afhankelijk van import. 83 % van zijn
broeikasgasuitstoot wordt buiten zijn grondgebied geproduceerd, vooral tijdens de productie van
door ons gebruikte voorwerpen. Elk hergebruikt voorwerp zorgt ervoor dat voor productie, vervoer
en distributie geen natuurlijke hulpbronnen verbruikt moeten worden.
Leefmilieu Brussel helpt alle burgergroeperingen, waaronder ook schoolouders, bij de realisatie van
collectieve initiatieven rond Zero Afval.
Laten we de buurt inspireren, het gaat veel verder dan Zero Afval.
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Iets aan het milieu doen, dat is zoveel meer: denken aan duurzaam voedsel, het energieverbruik
verminderen, een collectieve moestuin of buurtcomposthoop aanleggen, de straat groener maken
om de biodiversiteit te herstellen, projecten ontwikkelen op wijkniveau, met medewerking van de
scholen als prioritaire partner. Ontdek de andere thema's om projecten in te dienen: Project Good
Food en duurzaam voedsel, energieprojecten, collectieve compost, groene wijken en duurzame
woonwijken
Informatiesessie rond de projectoproep ‘Vooruit met de Wijk’: De volgende twee informatiesessies
zullen plaatsvinden:
 9 september 2019 ‐ 18.30 tot 20.30 uur in de Nederlandstalige openbare bibliotheek,
Kardinaal Mercierplein 6 in Jette. Inschrijvingen
 12 september 2019 ‐ 18.30 tot 20.30 uur in het Participatiehuis, Wayezstraat 94 in
Anderlecht. Inschrijvingen
Goed om te weten
Leefmilieu Brussel richt zich rechtstreeks tot leerkrachten en schooldirecteurs om projecten uit te
voeren binnen de schoolomgeving. Zo zullen 29 scholen bij de start van het schooljaar 2019‐2020
een Zero Afval‐project lanceren met de steun die Leefmilieu Brussel aanbiedt via de jaarlijkse
projectoproep voor scholen. Leerkrachten kunnen zich inschrijven bij Bubble om op de hoogte te
blijven van het gratis aanbod van Leefmilieu Brussel en kunnen bestaande projecten bekijken op de
website.
De ‘burgerprojecten’ zijn complementair en hebben tot doel om ouders te helpen bij hun Zero Afval‐
initiatieven.

