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1.
MINDER VERSPILLING
Minder water verspillen
op waterchallenge.be kan je zelf je eigen watervoetafdruk
berekenen. Bekijk waar jij persoonlijk minder water kan
verspillen.
Water en frisdrank serveren met een minimale voetafdruk
doe je via www.robinetto.be , www.sodastream.be,
www.krnwtr.nl.
Minder of andere brandstof
Bekijk op rescoopv.be of er in jouw buurt een
burgercoöperatie is waar je deel van kan uitmaken.
Op mijngroenestroom.be leer je hoe ‘groen’ je huidige
stroom écht is.
moveyourmoney.be informeert je waarvoor banken je geld
investeren. Ook helpen ze je op zoek gaan naar een betere
bank.
Wil je overschakelen naar een coöperatieve, Belgische,
ethische en duurzame bank? Dan kan je NewB overwegen.
Alle info op Newb.be.

2.
DAGELIJKSE TIPS VOOR
JOU EN MIJ
Schrijf je ‘uit’ op ongewenste post: robinson.be.
redopapers.com maakt van oud papier nieuwe, hippe
notitieboeken, kalenders en dagplanners.
Waar kan ik met mijn spullen terecht? Ga naar de site van
opruimcoach nelecolle.be en ga naar ‘spullen wegdoen’.
Cosh.eco helpt je duurzame en tweedehands kledingwinkels
te vinden op een kaart.
De guppyfriend is een zak die microplastics opvangt tijdens
het wassen. Meer info: guppyfriend.com.
Bekijk of de webwinkel Belgisch is op vlaamsewebwinkel.be
of belgischewebwinkel.be.
Haal alles uit je reis zonder het vliegtuig dankzij
zomerzondervliegen.be.
Op mijpakjenietin.be kan je alle locaties vinden waar je
afvalarm kan winkelen.

Marlies Van Wemmel deelt haar tips om niets nieuws te
kopen op instagram via #niksnieuwjaar of haar profiel
@mmmarlies.
Zoek of start een repair café op repaircafé.org of kijk of er
een reparateur in je buurt woont op repairconnects.org.
Op ifixit.com kan je handleidingen vinden en tools bestellen
om diverse electronica te herstellen.
In welke vuilbak hoort wat thuis? Het antwoord staat op
betersorteren.be.“Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur
Adipscing Elit.”

3.
JA, MAAR …
Zoek bondgenoten
Leer praten over het klimaat en
omgaan met de emoties die
hierbij in je opkomen via
klimaatcontact.be .
Sluit je aan bij de belangrijkste
rechtszaak: klimaatzaak.eu.

4.
BLIJF OP DE HOOGTE
Zero Waste Kalender
Dagelijkse tips helpen je
verder op weg naar een
zero waste levensstijl.
Starten wanneer je maar wil.
Zo ben je voorbereid op
élke periode van het jaar.
De zero waste kalender kan
je kopen of bestellen via
een boekenwinkel, een
afvalarme winkel of op
veerlecolle.be .
Zero Waste podcast
Iedere laatste dinsdag van
de maand breng ik met mijn
broer Kristof een nieuwe
aflevering over een
duurzame levensstijl. We
laten experten en luisteraars
aan het woord en zoeken
samen oplossingen.
Luister via je favoriete
podcast app of ga naar
www.veerlecolle.be/
zerowastepodcast

Zero Waste Boodschappen
Download gratis posters om de
boodschap te verspreiden op
mijn website.
www.veerlecolle.be

Zero Waste producten
In mijn kleine webshop kan
je meer zero waste
producten vinden die ik
verkoop.
webshop:
veerlecolle.be/winkel

VEERLE COLLE
Heb je vragen? Of zoek je hulp voor een project? Aarzel niet
om me te contacteren. Ik help je graag als illustrator en
content creator.
veerle@veerlecolle.be
instagram: @Veerle.Colle
Facebook: @Collepage
www.veerlecolle.be

