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Hergebruik/herstelling

Herbruikbare verpakking
Principe: een voorwerp hergebruiken = afval vermijden!
Acties die producten/diensten in de kijker stellen die helpen bij het beperken van wegwerpverpakkingen en dergelijke
(vorken, messen en borden), kunnen een reële rechtstreekse impact hebben op de beperking van verpakkingsafval (in
het bijzonder plastic zakjes voor eenmalig gebruik). De actie kan bij voorbeeld een wedstrijd zijn over het onderwerp
of een concrete actie rond herbruikbare verpakkingen (bv. door oude voorwerpen/materialen te gebruiken).
Deze activiteit kan georganiseerd worden door om het even wie (lokale instantie, onderneming, school, enz.): het
principe blijft hetzelfde.

Doelstellingen
Europese burgers sensibiliseren voor het feit dat afvalbeperking hun dagelijkse reflex kan worden door verpakking
of gelijkaardig opnieuw te gebruiken.

Wat u nodig heeft
Een plek om de activiteit te laten plaatsvinden: een park, een gemeentelokaal, enz.
Tafels en stoelen om deel te nemen aan de activiteit.
Als het een wedstrijd is (bv. een tekenwedstrijd), materiaal als ondersteuning (papier, witte plastic tassen, enz.).
Als het gaat om het maken van herbruikbare verpakkingen, oude producten om te gebruiken als grondstof en het
juiste gereedschap.
Meetuitrusting: weegschalen om de herstelde voorwerpen te wegen.
De actie voorbereiden en uitvoeren
Vóór de EWAV (een maand voordien)
Het concept bepalen (en de regels indien nodig): wedstrijd, kinderen die fungeren als ambassadeur voor
herbruikbare verpakkingen, maken van herbruikbare verpakkingen, enz.
De logistieke aspecten voorbereiden: huur en transport van materiaal, enz.
Uw actie registreren bij uw officiële Coördinator van de EWAV.
Net vóór de EWAV (een of twee weken voordien)
Het materiaal vereist voor de actie voorbereiden: gereedschap, tafels/stands, 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.).
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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.
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 hergebruikte 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.
Ervoor zorgen dat alle gemaakte verpakkingen uitgedeeld en gebruikt zullen worden, indien van toepassing.

Meer informatie
Voorbeelden van acties
o “Sei tu che fai la differenza” – Jij maakt het verschil (Italië):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Education_7-Circolo-didatticoPozzuoli_IT.pdf
o Schoolwedstrijd ecologische tas (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_School_Portugal_APA.pdf
o Een tas van een vlag (België): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Re-use-shop-OKAZI_BE.pdf
o Verander van tas – van plastic naar stof (Oostenrijk):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Belfast.pdf
o Maak je winkeltas milieuvriendelijk (Estland): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Administration_Estonia.pdf
o Ik sport zonder blikje (België): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Brussels.pdf
o Uitdelen van herbruikbare winkeltassen door de bewonersvereniging van Cilfrew (Verenigd
Koninkrijk): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_KeepWales-Tidy_UK.pdf
o “Porta la Sporta" (Neem je tas mee) (Italië): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009case-studies_Association_Associazione-Comuni-Virtuosi_IT.pdf
o Oproep aan ontwerpers van herbruikbare tassen (Spanje):
://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Belfast.pdf
o Een smiley in mijn brooddoos (België): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_School_Brussels.pdf
o Baumaobag (Italië): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Others_Italy.pdf
o Hergebruik van dozen voor fruit en groenten (Spanje):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Business_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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