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Voorwoord
Afval is niet altijd slecht nieuws. De taxusinzameling
van afgelopen zomer bracht 14.162 euro op
voor het Multidisciplinair Oncologisch Centrum
Antwerpen. Zij waren heel blij met de ruggensteun
en zullen deze gebruiken voor de inrichting van een
lounge voor de kankerpatiënten. Ik wil iedereen
bedanken die zijn steentje bijdroeg aan dit mooie resultaat!
Afval voorkomen is heel belangrijk. Daarom zetten we op
de keerzijde van deze krant nogmaals de Kringwinkels in de
schijnwerpers. Het oliespook komt aan het woord met enkele
weetjes en we zetten de veel gemaakte fouten bij het sorteren van
GFT+ op een rijtje.
Tot slot geven we mee dat je met je kaarsresten terecht kan op het
containerpark. Een beter tijdstip voor deze boodschap is er niet.
Tijdens de eindejaarsdagen zullen immers in veel woonkamers
de kaarsen weer aangestoken worden. Geniet ervan, maar wees
voorzichtig!

Elektro hoort niet thuis
bij het restafval
Iedereen komt wel eens op het containerpark met oud papier, groenafval,
glas... Maar met afgedankte elektrische en elektronische apparaten? Nog
te weinig mensen weten dat ze hier op de meeste containerparken gratis
mee terecht kunnen.
Al te vaak verdwijnen kleinere toestellen zoals een elektrische tandenborstel
of mixer bij het restafval. Nochtans bevatten ook deze elektro-apparaten
gevaarlijke stoffen. Die moeten we absoluut uit onze leefomgeving
houden. De inzameling via het containerpark in samenwerking met
Recupel is de beste garantie hiervoor. Zo zijn we zeker dat de verwerking
en recyclage 100 % correct en volgens de wet verlopen. Uiteraard mag je
je oude toestellen ook meegeven aan de winkelier wanneer je een nieuw
gelijkaardig toestel koopt. Als het toestel nog behoorlijk functioneert kan
je het ook aan de Kringwinkel geven.

Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

Opbrengst taxusinzameling
geeft meer comfort voor
kankerpatiënten
Met de actie ‘Vergroot de Hoop’ werd de inwoners gevraagd om
tussen 15 juni en 31 augustus taxussnoeisel op het containerpark
binnen te brengen. Het taxussnoeisel bevat het actief bestanddeel
baccatine dat verwerkt wordt in kankermedicijnen. Ophaler Vanhulle
betaalde IGEAN 50 euro per ingezamelde m³.
In totaal werd door de inwoners van 28 gemeenten 283,24 m³
taxussnoeisel binnengebracht. Deze hoeveelheid geeft een
opbrengst van 14.162 euro die door IGEAN aan het Multidisciplinair
Oncologisch Centrum Antwerpen MOCA van het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen werd geschonken.

De nieuwe Recupel-campagne is al enkele maanden te horen en te zien
op radio, tv, en kranten. De stekkers die zingend en swingend naar het
containerpark trekken... daar kan niemand naast kijken!

Glasbolpanelen: goed informeren
om goed te sorteren

Het ziekenhuis zal de ingezamelde fondsen aanwenden voor het
inrichten van een lounge voor kankerpatiënten. Deze zal opgevat
worden als een sfeervolle huiskamer, voorzien van het nodige
moderne comfort. De nieuwe lounge komt er met de uitbreiding van
het oncologisch-hematologisch dagcentrum. De opening is voorzien
in het najaar 2012.
De officiële overhandiging van de cheque vond plaats op 6 oktober
in het UZA.

Afgelopen weken werden in 26 gemeenten informatiepanelen bij de
glasbolsites
geplaatst.
Met de panelen willen de
gemeenten en IGEAN iedereen ertoe aansporen
om goed te sorteren en
de sites proper te houden. Ook de uren waarop
er glas in de bollen mag
worden gegooid staan op
het paneel. Deze uren zijn
belangrijk om de geluidsoverlast voor de omwonenden te vermijden. Er
staat ook een kaart van de gemeente op het paneel. Is de glasbol vol dan
kan je op het kaartje de overige locaties in je gemeente terugvinden waar
glasbollen staan. Surf voor de glasbollen in je buurt naar www.igean.be.
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Afval voorkomen?
Beter dan recyclage
en hergebruik

De Kringwinkel
Geef je afval een tweede kans
Het is heerlijk grasduinen in de Kringwinkels. De winkels bieden voor elk wat
wils. Kleding, meubelen, huisraad, boeken, speelgoed, elektrische toestellen,
...Kwaliteit voor een betaalbare prijs. Originaliteit is niet duur!

Minder afval is nog beter dan het te recycleren
of zelfs hergebruiken. Onderstaande
tips kunnen de berg huishoudelijk afval
aanzienlijk doen dalen.

De Kringwinkel is ook een sociale
werkplaats. Zij biedt een job, een
opleiding en een toekomstperspectief
aan mensen die om uiteenlopende
redenen weinig of geen kansen
krijgen op de gewone arbeidsmarkt.
Herbruikbare goederen verkleinen
dus niet alleen de afvalberg, maar
bestrijden ook de kansarmoede.

1. Voorzichtig met verpakkingen
–– Neem bij het winkelen je eigen
boodschappentas mee.
–– Vermijd individueel verpakte producten.
–– Koop drank in glazen statiegeld flessen.
2. Bespaar papier
–– Plak een Ja/Nee of een Nee/Nee anti-reclamesticker op uw
brievenbus.
–– Gebruik papier dat aan één kant bedrukt is als kladpapier of
in je printer. Je kan het de kinderen ook laten gebruiken als
tekenpapier.
–– Gebruik 100 % gerecycleerd papier.
–– Kopieer dubbelzijdig.

Gratis ophaaldienst Kringwinkels:
070 222 002
Een Kringwinkel in je buurt?
Kijk op www.dekringwinkel.be

3. Hergebruik in huis
–– Composteer zelf je GFT+-afval. Dat bespaart transport, verpakking
en verwerkingskosten. Bovendien krijg je zo een goede
bodemverbeteraar voor je tuin.
–– Gebruik oplaadbare batterijen, spaarlampen, ...

Online Kringwinkelen?
Surf naar www.uwkringding.be

Wat hoort NIET bij het GFT+

4. Gun je spullen een lang leven
–– Koop duurzame en kwalitatief goede spullen. Onderhoud ze
zorgvuldig.
–– Laat kapotte voorwerpen (indien mogelijk) herstellen.
–– Breng nog bruikbare of makkelijk te repareren goederen naar
de Kringwinkel. Ook op de meeste containerparken worden
herbruikbare spullen apart gehouden voor de Kringwinkel.

GFT+ staat voor groente-, fruit- en tuinafval én niet-recycleerbaar papier
zoals papieren servetten, papieren koffiefilters, ... Na de inzameling wordt
het naar de vergistingsinstallaties van IGEAN in Brecht gebracht. Daar
wordt het verwerkt tot kwaliteitsvolle compost en groene stroom.
Volgende zaken vinden we spijtig genoeg ook soms in het GFT+ terug.
Ze horen er echter niet in thuis.

Weetjes van
het oliespook
Wist je dat...
……80 % van de Belgen een friteuse heeft.
……er in België per jaar 28 miljoen kg frituuroliën en -vetten verbruikt
worden.
……we gemiddeld elke 11 dagen gefrituurd voedsel eten.
……we frituurolie of -vet om de 11 beurten vervangen.
……er in 2009 8,3 miljoen kg gebruikte frituuroliën of -vetten werden
binnengebracht via het containerpark of de chemokar. Dat is een
gemiddelde van 2,3 kg per gezin.
……de gebruikte frituuroliën en -vetten gerecycleerd worden tot
biodiesel of tot grondstof voor de productie van groene energie.
……sommigen gebruikte frituuroliën en -vetten weggooien in de
riolering, het toilet of de tuin. Dit is heel schadelijk voor ons milieu.

Assen uit
kachel of
barbecue
WEL restafval

Nagels, vijzen en
bouten
WEL oude
metalen

Mosselschelpen
WEL restafval

Oorstaafjes
WEL restafval

Kroonkurken
WEL PMD

Plastic zakjes
WEL restafval
of bij de plastic
folies op het
containerpark

Laat je gebruikte frituuroliën en -vetten niet rondspoken.
Breng ze naar het containerpark of de chemokar!
Meer info? www.valorfrit.be

Je vindt de volledige sorteerregels van het GFT+ op www.igean.be en je
ophaalkalender!

Breng uw kaarsresten naar het containerpark
Bij een gezellig avondje zorgen kaarsen voor extra sfeer. Het weggooien van de kaarsresten is echter jammer want ze kunnen perfect gerecycleerd worden.
In samenwerking met vzw De Vlaspit en de kringloopcentra startte IGEAN op de containerparken met de inzameling van kaarsresten.
Van kaarsresten tot nieuwe kaarsen.
In het atelier van vzw De Vlaspit te Scherpenheuvel, een sociaal tewerkstellingsinitiatief met ruim 12 jaar ervaring in de kaarsenmakerij,
worden kaarsresten gerecycleerd tot tuin- en terraskaarsen. Zo smelten de kaarsresten op een temperatuur van 65°C. Onzuiverheden
zoals oude wieken worden verwijderd zodat een zuiver recyclageproduct bekomen wordt. Het resultaat is een tuin- en terraskaars die
voor 100 % gemaakt is van recyclageparaffine.
   TOEGELATEN: oude kaarsen en kaarsresten
   NIET TOEGELATEN: verpakkingen, kaarshouders, theelichtjes
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