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DAT IS PLASTIC VERMIJDEN

• Duurzaam en herbruikbaar servies, bekers en papﬂessen in glas
• Water uit glazen ﬂessen voor de papﬂessen
• 50 000 plastic ﬂessen minder per jaar

DAT IS WERKEN AAN ZERO WASTE

• 200 afvalcontainers minder per jaar (dankzij het afschaﬀen van de blauwe vuilzakken)
• Zuiver kraantjeswater voor de grootsten (dat is 100 keer goedkoper dan ﬂessenwater)
• Composteren (project aan de gang)

DAT IS 100% BIO EN EVENWICHTIG ETEN

• 100% bio poedermelk, dat is zelfs 10% goedkoper dan de standaardmerken
• 100% bio voeding
• 1 dag zonder vlees per week

V.U. : Arnaud PINXTEREN, Stadhuis, Grote Markt 1, 1000 Brussel

DAT IS MET RESPECT VOOR HET MILIEU
• Passief bouwen
• Ecologische onderhoudsproducten
• Meubels en textiel met het label OEKO-TEX of het Europees Ecolabel �
�
- Hout met het label FSC of PEFC
�
- Recycleerbare synthetische materialen
�
- Eco-friendly verf, vernis en lak

DAT ZIJN DUURZAME MATERIALEN

• Zalf voor de billetjes gemaakt met warm water, olijfolie en bijenwas
(project in opstart)
• Ecologische en biologisch afbreekbare luiers, wasbare luiers worden aanvaard
• Naaisters die textiel herstellen en hergebruiken
• Duurzame spelletjes en speelgoed
�
- � Producten in hout
�
- � Volgens de standaarden van de ICTI (International Council of Toy Industries)
- � Met ecofriendly verf, vernis en lak

EEN LOKAAL PROJECT MET GROTE AMBITIES

De twee ecocrèches zijn toonaangevende voorbeelden op vlak van duurzaamheid, maar houden ook
rekening met het sociale aspect. Samen zijn de twee crèches een constant evoluerend project, continu
op zoek naar concrete duurzame alternatieven in de sector van vroegschoolse educatie en zorg.
Het doel is de succesvolle alternatieven uit te rollen naar de 33 overige opvangplaatsen en 7 plaatsen
van co-opvang (hier stelt de Stad Brussel gebouwen ter beschikking) op haar grondgebied.

www.brussel.be

