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CONTEXT 

 
De motivatie die aan de basis ligt van het project ‘Paillettes de déchets’ is de wens van een groep van vrienden en buren 

om samen een Zero Afval-initiatief op te starten en de juiste handelingen en goede praktijken hiervoor aan te leren. Het 

idee is om stap voor stap tewerk te gaan en de energie van de groep aan te wenden.   

In totaal hebben 18 verschillende gezinnen zich voor het initiatief geëngageerd. Dit wordt ondersteund door een groep 

van 6 personen die elke maand activiteiten rond Zero Afval organiseren.   

In totaal werden 9 activiteiten georganiseerd, waaronder 7 workshops om Zero Afval te leren toepassen in het dagelijkse 

leven rond thema’s zoals composteren, het maken van cosmetica en onderhoudsproducten, koken zonder 

voedselverspilling of ‘home organising’. De groep bracht ook een bezoek aan CF2D, een dienstenbedrijf uit de sociale 

economie dat actief is op het vlak van de ecologische transitie.  

Om de verworven kennis in de praktijk te brengen en het publiek dat bij het project betrokken is uit te breiden, werd een 

grote Zero Afval-picknick georganiseerd tijdens de autoloze zondag in september 2019 op het Jamblinne de Meuxplein.  

Het was ook de gelegenheid om een band te creëren met de gemeente en de leden van een collectief compostproject 

'compost de Meux'.   
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Sterke punten 

 

Voortdurende evaluatie. Alle 18 deelnemende gezinnen hebben in de loop van het project een vermindering van hun 

afvalproductie vastgesteld. Om de resultaten te meten, werd vanaf de start van het project een evaluatiemethode voor de 

vooruitgang van de deelnemers ingevoerd. Dit heeft toegelaten de afvalproductie voor en na het project te vergelijken.  

Deze evaluatie heeft een belangrijke rol gespeeld om de motivatie tijdens en op het einde van het project te bewaren.   

 

Feilloze organisatie. Het succes van het project is ook te danken aan de gerichte organisatie van de groep achter het 

project. Om de nodige energie en investeringen voor de organisatie van de 9 workshops bijeen te brengen, vormden de 

leden van de groep duo’s die elk een workshop hebben organiseerden. Bovendien konden voor elk van de activiteiten de 

talenten van de groepsleden worden gevaloriseerd, zoals grafische vaardigheden of manuele arbeid zoals het inbinden 

van de boekjes.    

 

Sterke identiteit. Een van de sterktes van het project was de sterke identiteit die werd gecreëerd door het maken van een 

logo, T-shirts en logboekjes. Dat heeft het mogelijk gemaakt het gevoel van verbondenheid met het project van elk van 

de deelnemers te versterken.  

  

Zelfgemaakte logboekjes.  Om de informatie die tijdens de workshops werd ontvangen te verzamelen en de vooruitgang 

te volgen, maakte een groepslid logboekjes. Die boekjes zijn belangrijke hulmiddelen voor de kennisoverdracht bij de 

voortzetting van het initiatief.    

 

Meer gezelligheid in de wijk. Het project kon jong en oud verenigen en nieuwe banden creëren in de wijk, in het 

bijzonder dankzij de Zero Afval-picknick.   

 

 

Dit vertellen ze erover … 
 

Geneviève, een van de groepsleden, getuigt van de motivatie en energie van de groep: “Het was zeer verrijkend om 

fantastische mensen te ontmoeten die door hun initiatieven aantonen dat iedereen op zijn of haar eigen niveau in staat is 

dingen te veranderen." 

De verschillende georganiseerde activiteiten brachten een belangrijke bewustwording teweeg bij de deelnemers. Juliette, 

ook een groepslid, getuigt: “We hebben een bezoek gebracht aan RECY K bij CF2D.  Dit heeft ons de ogen geopend voor 

onze overmatige consumptie van toestellen. Het is een belangrijke ontdekking die met zoveel mogelijk mensen in Brussel 

moet worden gedeeld."   


