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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Een nieuw kleedje!

Taxusinzameling
brengt 57.405 euro op!

Ongetwijfeld is het je opgevallen, beste lezer. Onze
afvalkrant zit in een nieuw kleedje. IGEAN had al vele
jaren hetzelfde logo en huisstijl. We vonden het tijd
voor een opfrissing. Ik hoop dat we met deze nieuwe
‘verpakking’ onze boodschap rond het afval nog
meer kunnen uitdragen. Afvalpreventie is en blijft het
belangrijkste doel. Maar we willen je via de afvalkrant
ook leren om milieubewust met afval om te gaan.
In deze afvalkrant vind je nog veel goed nieuws.
De taxusinzameling van dit jaar kent een
recordopbrengst, de Open Bedrijvendag van
4 oktober op onze site in Brecht was een groot succes
en met de IGEAN energielening kan je heel wat geld én
energie besparen.
Ik wens je veel leesgenot. En hopelijk kunnen we je
met een volgende afvalkrant evenveel goed nieuws
brengen.

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Respijthuis Limmerik Zandhoven
Limmerik biedt
waardevolle opvang aan
kinderen en jongeren
tot 18 jaar, waaronder
kankerpatiënten met
een ernstige fysische of
chronische aandoening.

Kom op tegen kanker - Buddywerking

Onze inwoners met een taxushaag blijven de actie ‘Vergroot
de Hoop’, net als in het verleden, een warm hart toedragen.
Zij hebben deze zomer met enorm veel zorg en inzet
gesnoeid voor het goede doel. Op de containerparken van
het samenwerkingsgebied van IGEAN werd tussen 15 juni en
31 augustus maar liefst 675 m2 taxussnoeisel binnengebracht.
Dat is 15 % meer dan in 2014! Met deze hoeveelheid snoeisel
kunnen 675 chemotherapiëen worden aangemaakt. Bovendien
kan IGEAN 57.405 euro aan de 3 goede doelen schenken

© de Vlaspit

… om te recycleren

DE VLAMING VERSPILT GEMIDDELD TUSSEN
DE 18 EN 26 KILO VOEDSEL PER JAAR

Met de campagne ‘30 dagen voedselwinst’ daagt de Vlaamse
Overheid je uit om het voedsel dat je in huis haalt ook
daadwerkelijk op te eten. Lijkt simpel? Toch is het dat niet altijd.
De Vlaming verspilt gemiddeld tussen de 18 en 26 kilo voedsel
per jaar! De campagne helpt met tips en tricks om je koop- en
kookgedrag beter te kunnen inschatten, te koken met restjes
en te experimenteren met klassieke en minder voor de hand
liggende bewaartechnieken. Wie deelneemt gaat met zichzelf
en de andere deelnemers de strijd aan om telkens beter te
worden in het winnen van voedsel. Tijdens de actiemaand krijg
je zicht op de berg voedsel die we in Vlaanderen met z’n allen
weten te winnen!
De campagne werd gelanceerd in oktober. Je kan zelf de
uitdaging aangaan tijdens de maand november.
Doe mee op www.30dagen.be/voedselwinst

Jongeren tussen 17 en 30
jaar die kanker hebben
gehad kunnen zich laten
coachen door een buddy.
Buddy’s zijn vrijwilligers
die een intense opleiding
kregen en vertrouwd zijn
met kanker en alles wat
erbij komt kijken.

Kom op tegen kanker – Kindervakantiekamp
Een kankerbehandeling bij
kinderen duurt gemiddeld
2 jaar. Al die tijd kunnen
ze meestal niet met de
klas of jeugdbeweging op
kamp wegens te groot
infectiegevaar. Daarom
organiseert Kom op tegen
Kanker voor hen elk jaar
een speciaal zomerkamp.

IGEAN bedankt, in naam van de goede doelen, iedereen die
taxussnoeisel binnenbracht op het containerpark.

Kurken stoppen
sorteren

Voedselverspilling,
echt zonde

IGEAN schenkt de volledige opbrengst van de actie
integraal aan 3 goede doelen die zijn gekozen binnen
het thema “kinderen of jongeren met kanker”.

Gratis naaldcontainers
op het containerpark
Injectienaalden zijn gevaarlijk afval! Breng ze daarom in een
naaldcontainer naar je containerpark. Ze worden er gratis
aanvaard en vervolgens veilig verwerkt.

IGEAN doet zelfs nog meer!
Particulieren krijgen gratis naaldcontainers. Indien ze een
volle naaldcontainer
inleveren, krijgen ze
een lege terug mee.
Vraag ze aan de
containerparkwachter.

Breng je kurken stoppen naar
het containerpark

TOEGELATEN
kurken en plastic stoppen van
wijn, champagne,
porto, …

NIET TOEGELATEN
- plastic doppen, draai ze op
de lege plastic ﬂessen en
sorteer ze bij het pmd
- metalen (schroef-)doppen,
sorteer ze bij het pmd

WIST JE DAT …
DE VERMALEN NATUURKURK IN DE BOUWSECTOR
GEBRUIKT WORDT ALS ISOLATIEMATERIAAL.

De containertjes
hebben een inhoud
van 2 liter.

INJECTIENAALDEN BIJ HET PMD
OF HUISVUIL ZIJN EEN GEVAAR
VOOR DE OPHALERS!
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Open Bedrijvendag 2015 IGEAN
een succes!
Het nieuwe logo en huisstijl in beeld

Voor jong & oud

Red de restjes

Het personeel
geeft toelichting

Sensibilisatie rond
afvalpreventie
Voorzitter en ondervoorzitters staan klaar om de nieuwe
vlag te hijsen

De ‘restjes’hapjes
worden
gesmaakt!
De nieuwe ophaalwagens van IGEAN

de vergistingsinstallatie

Een bedrijfswagen, die rijdt op aardgas,
in een nieuw kleedje

De
kookvrijwilligers
van Vlaco aan
het werk

Napraten
bij een
drankje

Bespaar 3 x …
met de IGEAN energielening
Met de IGEAN energielening spaar je 3 x geld:
1. je kan gebruik maken van een goedkope
lening;
2. er zijn geen bijkomende dossierkosten;
3. je bespaart op je energiefactuur.
Afhankelijk van het werk en de gemeente waar
je woont, heb je ook nog recht op een premie.
Je kan de energielening gebruiken voor structurele
energiebesparende maatregelen aan je woning, zoals het
plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas of een
condensatieketel. Maar ook andere werken aan de woning
kunnen je gas- of elektriciteitsverbruik beperken. Denk maar
aan het isoleren van de buitenmuren, het plaatsen van een
zonneboiler, zonnepanelen, een ventilatiesysteem of een
warmtepomp. De lijst met de aanvaardbare werken voor een
IGEAN energielening werd recent gevoelig uitgebreid. Je vindt
de nieuwe lijst op www.igean.be.
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OOK VOOR
ZONNEPANELEN,
ZONNEBOILERS OF
ENERGIEZUINIGE
VERLICHTING,
VERWARMING EN
VENTILATIE.

Wie?
Iedereen kan een IGEAN energielening aanvragen. Niet alleen
eigenaars komen in aanmerking, ook huurders of verhuurders
kunnen de energielening bekomen.

Hoeveel?
Je kan een bedrag lenen van minimum 1.250 en maximum
10.000 euro. De terugbetalingstermijn is maximum 5 jaar tegen
een vaste intrestvoet van 2 %. Voor sommige minder begoede
personen is zelfs een renteloze lening mogelijk.
Ook verhuurder die hun woning aan een erkend sociaal
verhuurkantoor (SVK) verhuren, kunnen in aanmerking komen
voor de renteloze lening. Hiervoor neem je contact op met het
SVK.

Hoe?
De lening wordt goedgekeurd op basis van offertes. Wanneer
je de lening aanvraagt zijn de werken, bij voorkeur, nog niet
uitgevoerd. Indien de werken wel zijn uitgevoerd, kan je een
lening aanvragen tot 3 maanden na het einde van de werken.

Meer informatie?
www.igean.be
energielening@igean.be
T 03 350 08 06, elke werkdag tussen 8 en 16.45 u.
Of neem contact op met de huisvestingsambtenaar
van je gemeente.

