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Duurzaam Eco Fair Zo begin je er zelf aan

AFVAL DUURZAAMHEID

Nieuwe blauwe zak Tijd voor een onderhoud
Metalen verpakkingen plastic flessen en flacons en

drankkartons dat zijn de verpakkingen die
m momenteel in de blauwe pmd zak mogen Heb je een tuin dan was je de voorbije

Maar dit wordt stilaan uitgebreid Binnenkort maanden wellicht druk bezig met die
kun je er ook plastic potjes bakjes schaaltjes winterklaar te maken Nu mag al het
folies en zakjes in kwijt Momenteel zijn er al gereedschap stilaan op stal en is het tijd om

een aantal afvalintercommunales in Oost je tuinmachines proper op te bergen Dit
en West Vlaanderen die met de nieuwe onderhoud is belangrijk om ze in een goede

staat te houdenzak werken maar eenmaal we 2020
schrijven zal ook de rest van België In de eerste plaats betekent dit dat jeje
overschakelen Momenteel wordt nog grasmachine bosmaaier of kantenmaaier
veel plastic afval zo n proper maakt en droog opbergt Je moet
15 kilogram perBelgperjaar ze daarvoor niet helemaal uit elkaar halen
verbrand De helft daarvan zou maar je verwijdert wel het best al het gras

kunnen worden gerecycleerd Op zand en andere klitten en proppen Ook reinig
jaarbasis zou de berg met restafval in je het best de luchtfilter Achtergebleven

ons land hierdoor met een kleine 50 000 ton kunnen stofdeeltjes kunnen de motor beschadigen en
krimpen Daardoor zou België de Europese doelstellingen de filter mag ook niet vochtig zijn Eventuele
behalen die bepalen dat we tegen 2030 55 van ons olie vervang je het best pas in de lente Ook
kunststofafval moeten recycleren messen slijpen is een klus voor dan

1 000 pc s voor jongeren met PC Solidarity
Duizend pc s per jaar inzamelen om die door te geven aan jongeren van maximaal 25 jaar oud
die anders moeite zouden hebben om zich zo n computer te veroorloven Dat is het doel van het
Belgische project PC Solidarity Het initiatief zag het levenslicht in 2009 maar wil nu tien jaar
later een doorstart maken De pc s worden nagekeken opgelapt en verdeeld onder organisaties
die jongeren helpen met hun computerskills van basisprogramma s tot zelf programmeren

NATUUR ZERO WASTE

Bos erbij Zo kun je helpen Ouderwets scheren

De bossen wereldwijd hadden het de
afgelopen maanden niet onder de markt
Sommige mensen willen daarom bijdragen

Van iedereaan herbebossingsprojecten Dit kan
op verschillende manieren Alsje bv de Hoewel zo goed als iedereen vandaag wegwerpvijf nieuwe
C02 uitstoot van een reis compenseert scheermesjes gebruikt komt het ouderwetse scheer

kledingstukken diesteun je vaak dergelijke projecten mes ook stilaan terug in beeld De reden wegwerpmesjes
Onlinezoekmotor Ecosia plant nog zijn niet echt milieuvriendelijk Ze bestaan uit plasticwereldwijd worden

metaal en andere onderdelen en kunnen niet wordensteeds bomen voor elke zoekopdracht
verkocht wordenIn ons land zijn er milieuorganisaties gerecycleerd Met een ouderwets veiligheidsscheermes

safety razor heb je een metalen houder waarvaner drie binnen eendie hier extra bos aanplanten maar
dit blijkt duurder dan wanneer je je enkel af en toe het mesje moet vervangen Zo njaar weggegooidzuiderse projecten steunt Je eigen tuin scheermes is duur in aankoop maar de goedkope
bebossen Daarvoor is de herfst ideaal reservemesjes compenseren dit op lange termijn
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