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Hergebruik/herstelling

Creatief hergebruik
Principe: een voorwerp recycleren/hergebruiken = afval vermijden!
Oude voorwerpen gebruiken om er nieuwe van te maken of oude voorwerpen opknappen, door het nuttige aan het
aangename/artistieke te koppelen, is een heel goede manier om aan te tonen hoe de levensduur van producten
verlengd kan worden. Er kunnen kunstenaars of professionals betrokken worden bij deze activiteit. Ze kan
georganiseerd worden als een artistiek gebeuren, een workshop of een wedstrijd (”marathon”).
Deze activiteit kan georganiseerd worden door om het even wie (lokale instantie, onderneming, school, enz.): het
principe blijft hetzelfde.

Doelstellingen
Europese burgers sensibiliseren tot acties die afval vlot kunnen beperken door gerenoveerde objecten te
hergebruiken.
Creativiteit en vindingrijkheid stimuleren en sociale banden aanhalen.
De hoeveelheid afval die vermeden wordt via deze actie kwantificeren.

Wat u nodig heeft
Een plek om de activiteit te laten plaatsvinden: een park, een gemeentelokaal, enz.
Minstens één expert (bij voorkeur een professional, bv. een ambachtsman) om de renovatie-activiteit te
coördineren.
Oude voorwerpen om te gebruiken als “grondstof” of als basis voor renovatie.
Tafels waarop oude voorwerpen ter beschikking zijn van de deelnemers.
Indien nodig, de gepaste tools om oude voorwerpen te renoveren (in functie van het type activiteit/voorwerp).
Meetuitrusting: weegschalen om de gerenoveerde voorwerpen te wegen, formulieren om in te vullen door de
inzamelaars over de hoeveelheid ingezamelde voorwerpen, enz.
De actie voorbereiden en uitvoeren
Vóór de EWAV (een maand voordien)
Het concept bepalen (en de regels indien nodig): wedstrijd voor kledingontwerp, workshop mozaïek, “Tune my
DEEE”, enz.
De actie opzetten met een partner: expert(s) zoeken en ontmoeten; ze aanschrijven; ze gaan opzoeken als ze niet
antwoorden op de verstuurde brieven; een voorbereidende vergadering organiseren.
Oude voorwerpen inzamelen om te renoveren of als grondstof te gebruiken.
De logistieke aspecten voorbereiden: huur en transport van materiaal, enz.
Uw actie registreren bij uw officiële Coördinator van de EWAV.
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Net vóór de EWAV (een of twee weken voordien)
Het materiaal vereist voor de actie voorbereiden: oude voorwerpen, tafels, gereedschap, fototoestel of
filmcamera, enz.
Het materiaal vereist voor de evaluatie voorbereiden: weegschalen, meettabellen, enz.
Communiceren: journalisten uitnodigen op het evenement en/of een persbericht versturen om af te drukken of te
verspreiden; posters afficheren om het publiek in te lichten; informeren via sociale netwerken en middelen van
partners (zaal gemeente, schoolhal, enz.).
Tijdens de EWAV (dag van de actie)
De activiteit in goede banen leiden en deelnemers ontmoeten om de doelstelling van de EWAV en van
afvalpreventie uit te leggen.
Spreken over hergebruik en afvalpreventie in het algemeen (meer informatie op www.ewwr.eu).
Eraan denken om foto's te nemen.
De deelname meten.
De hoeveelheid hergebruikte producten volgen, via het bijgevoegde pdf-document.
Na de EWAV
Het uiteindelijke aantal ingezamelde producten invoeren in blad 1 van het bijgevoegde pdf-document. Dit biedt u
een totaalzicht over de hoeveelheid afval die vermeden is via deze actie van de EWAV.
Het Excel-document, de foto's en andere nuttige informatie doorsturen naar uw Coördinator van de EWAV.
De niet-gebruikte of gerenoveerde voorwerpen doorgeven aan verenigingen.

Meer informatie
Voorbeelden van acties (meer voorbeelden op www.ewwr.eu)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enrenou de Roba (Spanje): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Cooperativa-Roba-Amiga_ES.pdf
Creatief hergebruik van materialen voor decoratie (Denemarken):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Denmark.pdf
Samen mozaïek maken (Malta): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Others_Malta.pdf
Artistieke afvalrace in de ruimte (Zweden): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Sweden.pdf
WEEE Parade (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_PortugalPorto.pdf
Workshop over hergebruik voor studenten (Spanje): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
EWWR_2009-case-studies_Education_Polytechnic-University-of-Valencia_ES.pdf
Show met gerecycleerde kleding (Verenigd Koninkrijk):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Buckinghamshire_0.pdf
Ach du meine Tüte! (Duitsland):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Germany.pdf
Bagheria non Rifiuta - Green à porter – Mode met zero kilometer (Italië):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Italy.pdf
Afvalorkest op school (Verenigd Koninkrijk):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Belfast.pdf
Vodden? Van oude uniformen naar funky stuff (Spanje):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Catalonia.pdf
Hergebruik van oude overschotten van stembiljetten (Spanje): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20
studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
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De kunst om afval te beperken door het een nieuw leven te geven (Bulgarije):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Bulgaria.pdf
Tentoonstelling en wedstrijd “ Hergebruik heeft niets dan voordelen!” (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Portugal.pdf
Het orkest van papier (Spanje): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_Asturias.pdf

Website van de Coördinator van de EWAV: www.leefmilieubrussel.be/EWAV
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu
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