Ecotoilet, hoe het begon
Onze jeugd spijbelt en demonstreert voor een ambitieuzer klimaatbeleid en voor een
betere toekomst. Terwijl zij aan de alarmbel trekken en doen wat wij, volwassenen,
verzuimen te doen, zouden wij beter op de schoolbanken gaan zitten om te leren over
natuurlijke kringlopen. Wil je ergens beginnen? Maak kennis met het ecotoilet!

Enkele jaren geleden werd een zelfgemaakt composttoilet in gebruik genomen bij Geert en Martine
in Wijgmaal.
Het composttoilet werd af en toe ook gebruikt op plaatselijke
klimaatevents. Dit bracht hen op het idee om ecotoiletten aan te bieden
aan de jongeren tijdens de grootste (klimaat)betoging ooit in Leuven.
Geert ontwierp een plan voor drie ecotoiletten, vond een werkruimte en
stelde een samenwerking voor aan de Leuvense klimaatjongeren. De stad
verleende toelating voor de plaatsing van de ecotoiletten op het
Ladeuzeplein gedurende de Klimaatmars. Op één week tijd slaagde een
groep enthousiaste jongeren onder begeleiding van Geert erin om alles
klaar te krijgen.

Op elke werksessie
waren een 5-tal jongeren
aanwezig.
Sommigen leren
voor het eerst een
boormachine hanteren.
De toiletbrillen werden
gemaakt van de zitjes
van oude klasstoelen.
Klimaatslogans vormden
de ‘finishing touch’.

Op 7 februari 2019 dienden ze op het
Ladeuzeplein in Leuven voor de jonge
klimaatbetogers die een plasje wilden
doen.

De klimaattoiletten werden nadien getransformeerd tot
een aantrekkelijk infopunt en uitgeleend aan o.a. het
‘Maak het mee’ festival in Leuven, aan klimaatcampings
en andere buitenevenementen voor scholen, Steiner
Rock, enz.
Ondertussen hebben we ook praktijkervaring met iets
langer durende evenementen, zoals Kamping Kontact
in Leuven.

Verdere ontwikkeling
Geert maakt ecotoiletten voor verkoop aan particulieren en
organisaties. De ecotoiletten werden het eerste ‘product’ van zijn pas
gestarte bedrijf.
ECO projecten realiseert ‘low tech’-projecten met het oog op water-,
energie- of materiaalbesparing.
Ecotoiletten passen volledig in dat plaatje.
Ondertussen zijn er verschillende modellen beschikbaar voor in huis en
buitenhuis.

