U VINDT NOG HEEL WAT MEER MOGELIJKHEDEN IN TAL VAN HANDELSZAKEN
Herstellers, verhuurders, tweedehandswinkels, brocanteurs, retoucheerzaken, ruilbeurzen, ruilwebsites, bibliotheken, speelotheken, ... In Brussel
bieden duizenden winkels en diensten u de mogelijkheid om uw afval aanzienlijk in te perken. Ziehier enkele ideeën om ze terug te vinden :

« Een gezelschapsspel huren,
niets zo leuk voor een geweldige
avond met vrienden »

« Enkele nieuwe onderdelen en
mijn pc werkt weer als nieuw »

Christine Vroombos

Charlotte Worms

ALLES VALT TE HERSTELLEN !

ALLES KRIJGT EEN NIEUWE LOOK !

1 Een gitaar, om te kijken of we dat leuk vinden

1 Uw schoenen bij de schoenmaker

1 Oude kledij aanpassen aan de laatste mode is

1 Een raclettestel voor een toffe avond

1 Uw televisietoestel, een dvd-speler, huishoud-

1 Een spelconsole voor regenachtige weekends

toestellen … kunnen worden hersteld door een

1 Een hypermodern fototoestel voor een

technicus

1 Een gps voor een romantisch uitje
1 Wasbare luiers, maar ook een flessenwarmer en
babyfoon die slechts enkele maanden van pas
komen
1 Boormachine, schuurmachine en ander
gereedschap voor eenmalige werken

Een initiatief van de Brusselse
Minister voor Leefmilieu,
Energie en Stadsvernieuwing.

Jean-Pierre Roland

ALLES IS TE HUUR !

onvergetelijke verjaardag

We kunnen nog meer doen
om afval te verminderen.

« Mijn oude lamp in een nieuw
kleedje is plots weer hip. »

1 Enz.

1 Uurwerken, stoelen, pc’s, fietsen … ook daar
bestaan specialisten voor
1 Breng uw lievelingskledij naar een naai- of
retouche-atelier
1 Een meubelmaker kan uw meubels herstellen
1 Enz.

heel trendy en voordelig
1 Met een beetje smaak en verbeelding krijgen voorwerpen van op de rommelmarkt een tweede leven
1 Zin om de decoratie te veranderen? Geef uw
meubels een likje verf en trek een andere hoes
over de zitbank
1 Plaats nieuwe handvaten op de deurtjes van de
keukenkasten
1 Geef uw fiets een eigen touch en maak er een
uniek exemplaar van
1 Enz.

DE DIENSTEN IN HET ALGEMEEN
Neem een kijkje in de verschillende elektronische gidsen of raadpleeg de
gidsen van de sociale-economiebedrijven :
• www.shopinbrussels.be
• www.goudengids.be
• www.infobel.com
• www.webmember.be
• www.sociaaleconomie.be
HUREN EN DELEN
• Huren onder particulieren : www.onlinertjes.be
• Huren van herbruikbare luiers : Ecotribu (0484 101 113) en
Sebio (0472 24 81 94)
• Huren van materiaal voor baby’s en peuters : hiervoor kan u terecht bij
sommige ziekenfondsen.
• Huren van een wagen : www.cambio.be
• Huren van een fiets : www.villo.be en www.provelo.be
• Huren van een aangepaste fiets voor andersvalide personen :
www.almagic.org
• Local Exchange Trading System (Lokaal Uitwisselings- en Ruilsysteem) : www.brusel.be
• Huren van boeken : Nederlandstalige boeken : www.bruno.be (0800
20 400), Franstalige boeken : www.bibcentrale-bxl.be (02 548 26 10)
• Huren van speelgoed : www.ludotheques.be (02 733 85 00)
• Huren van media (cd, video’s, spelletjes, ...) : www.bruno.be
(0800 20 400)
GIFT EN TWEEDEHANDSVERKOOP

• Sociale economie : www.SAW-B.be en www.kringloop.net
• Tweedehands : www.rec-up.be en www.2dehands.be
• Rommel- en andere markten : www.wattedoen.be en
www.rommelmarkten.be

• Beurzen van de Gezinsbond: www.gezinsbond.be
• (Tweedehands) koopjes : www.ebay.be, www.zoekertjes.be en
www.kapaza.be

