Meer weten en delen over Ecotoiletten

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Ecotoilet

Beste {{voornaam}},
In de eerste nieuwsbrief van 2022 laten we gebruikers van ecotoiletten aan het
woord. Gebruikers van dichtbij en veraf.
Wij stellen u graag voor:
op bezoek bij vzw Waaranders in Bierbeek (filmpje)
SOIL (Haïti): ecotoiletten op grote schaal in de sloppenwijken van Port-au-Prince
Biomarkt Herent: infostand Ecotoilet op 18 februari.
Alsjeblief! Speciaal voor u, geïnteresseerde lezer.
Hartelijke groet,
Geert Bogaert
Ecoprojecten
P.S.: Blijf je graag onze tweemaandelijkse nieuwsbrief ontvangen?
Dan hoef je niets te doen. Lees vooral verder.
Mocht je niet geïnteresseerd zijn dan kan je je uitschrijven via de afmeldlink
onderaan deze nieuwsbrief.

Op bezoek bij vzw Waaranders
Als je geen riolering in de buurt hebt, is de keuze voor een off-grid toiletsysteem,
zoals Ecotoilet, snel gemaakt.
ECOprojecten plaatste een composttoilet, aangepast aan rolstoelgebruikers bij Vzw
Waaranders in Bierbeek.
Wat is Waaranders en hoe ervaren zij het Ecotoilet?
We vroegen het aan Chris Vandenbempt in het filmpje hieronder.

SOIL: ecotoiletten voor 1.500 gezinnen
Het mag wel eens omgekeerd zijn:
een voorbeeldproject uit het
Zuiden dat ons tot inspiratie dient.
In dicht bevolkte wijken in de regio
Cap Hatien in Haïti worden wekelijks
bij 1.500 gezinnen de volle
toiletemmers opgehaald en ingewisseld
voor lege. De inhoud wordt
gecomposteerd en als
bodemverbeteraar terug verkocht voor
de plaatselijke moestuinen.
Zo kunnen 9.000 mensen gebruik
maken van een veilig toilet en hun
omgeving beschermen tegen vervuiling
en verdroging.
De bedreiging van de openbare gezondheid wordt omgezet naar een mens- en
klimaatvriendelijke oplossing. Circulaire en sociale economie in de praktijk.
Bij SOIL werken dagelijks zo'n 70 mensen om dit wonder te realiseren.
Lees het inspirerend jaaroverzicht van SOIL (Engels).

Biomarkt Herent
Wij maken ons alvast klaar voor een infostand
op de biomarkt van Herent volgende vrijdag
18 februari (van 17u-20u).
Kom jij ook?
Je kan er je lokaal geproduceerde groenten,
fruit, theekruiden, brood, kazen en taarten
kopen. Je vindt er ook zelfgemaakte zepen,
biokledij en ... ecotoiletten!
Hier meer info en de data van de biomarkten in 2022.

ecoprojecten.be

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ecoprojecten.be toe aan uw adresboek.

