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WOORDJE VOORAF

BREEK NOG SNEL JE ASBESTHOUDENDE
GOLFPLATEN AF!
De OVAM besliste eind januari om ons proefproject asbestinzameling aan huis te verlengen. Asbest is erg schadelijk
voor de gezondheid. Dit betekent dat je de schuur, garage of
tuinhuis waarop nog asbesthoudende golfplaten liggen best kan
aanpakken. Onze asbestzakken blijven te koop tot eind juni
2018. De platen worden in de zak opgehaald aan huis. Voor
kleine hoeveelheden asbest zijn onze mini bags beschikbaar, of je
verpakt het asbesthoudend materiaal gewoon zelf. Weet dat je tot
200 kilo asbest per jaar/per gezin gratis naar het recyclagepark
mag brengen.
De lente komt eraan, tijd om
de tuin weer onder handen
te nemen. Tuinieren zonder
pesticiden: het kan! Lees
alles over onze inzamelactie
pesticiden.
Wie vragen heeft over
sorteren, afval of onze
recyclageparken mag ons
altijd e-mailen of bellen.
Je kan ook surfen naar
www.miwa.be of like onze
Facebookpagina en blijf op de
hoogte van het meest recente
nieuws. Samen gaan we voor
minder afval.
In dit magazine vind je
alvast nuttige sorteertips en
–info.

ASBESTVEILIG VLAANDEREN

OPROEP

MIWA haalt asbesthoudende
golfplaten op aan huis
Wegens
succes
verlengd
tot 30 juni
2018

MIWA haalt
asbestcementen golfplaten op bij jou thuis.

In 3 stappen naar een
asbestveilige omgeving:
1.Verwijder de golfplaten.

Vraag je ophaling aan
vóór 30 juni 2018!

2. Koop je asbestplaatzak
(€ 30) in het recyclagepark.

Meer info:
www.miwa.be/asbest

3. Maak je afspraak via het
gratis nummer 0800 98 003.
Doe dit voor 30 juni 2018.

Een proefproject van

i.s.m.

Veel leesplezier.

COLOFON
DIT MAGAZINE IS EEN
UITGAVE VAN MIWA cvba.
MIWA is de opdrachthoudende
vereniging voor afvalverwerking
in Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene,
Temse en Waasmunster.

Hoofdzetel:

PMD-RESIDU BLIJFT LAAG
PMD-residu is het afval dat niet thuishoort in de PMD-zak. In
2017 hadden we 10,65 % residu, waarmee MIWA zich aan de
top van het peloton blijft scharen.
Dit betekent dat de sorteertips goed
2013
14,49%
worden opgevolgd en dat verdient
2014
11,85%
een pluim! Goed sorteren, helpt ons
2015
11,33%
om gemakkelijker te recycleren. Want
aluminiumfolie, botervlootjes, plastic
2016
10,11%
zakken, tandpastatubes of halvolle
2017
10,65%
verpakkingen horen niet in de PMD-zak.
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ADOPTEER
EEN AFVALVERWERKER
OP POOTJES
Wist jij dat kippen je kunnen helpen om je afvalfactuur te doen dalen? Het zijn immers uitstekende
verwerkers van GFT: fruit- en groenteresten
verorberen ze met veel smaak. Ook etensresten en
oud brood, die anders bij het restafval terechtkomen,
lusten ze graag. Een kip eet dagelijks tot zo’n 175 g
keukenresten, een koppel kippen kan dus wekelijks
bijna 2,5 kg ‘afval’ wegwerken. Bovendien krijg je er
de kakelverse eitjes gratis bovenop.

i
WIL JIJ OOK GRAAG
TWEE KIPPEN VERWELKOMEN
IN JE TUIN?

Daarom geeft MIWA aan 300 gezinnen gratis twee
kippen weg. Zo zorgen we ervoor dat het totale
afvalcijfer in onze regio weer een beetje daalt.

Registreer je dan vanaf 1 april via het digitaal
loket op www.miwa.be.
De kippen kunnen op 5 of 6 mei worden
afgehaald.
Het aanbod is beperkt, wees er dus als de kippen
bij!
Meer info: sensibilisering@miwa.be

NOG EVEN DIT...
We kiezen er voor om ex-legkippen weg te geven.
Dat zijn kippen van 12 à 16 maanden oud die al
een carrière als professionele legkip in de bioindustrie achter de rug hebben en nu op zoek
zijn naar een goede thuis om te genieten van een
welverdiend pensioen. Ze kunnen hier en daar wat
pluimen missen en zien er daardoor minder mooi
uit, maar met de juiste verzorging zijn ze er zo
weer bovenop. Bovendien leggen ze nog genoeg
eitjes en zijn ze gemakkelijk tam te krijgen.

WORKSHOP ‘KIPPEN: VERZORGING EN HUISVESTING’
Net als alle andere dieren, moeten kippen goed verzorgd
worden. Ze hebben een goed hok en de juiste voeding
nodig, kunnen ziek worden en vragen de nodige aandacht.
Op dinsdag 8 mei 2018 (20.00 u – 22.00 u) organiseren
we i.s.m. Vlaco de workshop ‘Kippen: verzorging en
huisvesting’. Inschrijven kan d.m.v. een mailtje naar
sensibilisering@miwa.be.
De workshop is gratis, het aantal plaatsen is beperkt.
Kan je niet aanwezig zijn? Vraag dan de gratis brochure
‘Kippen houden in de kringlooptuin’ van Vlaco aan via
www.miwa.be > digitaal loket > aanvraag brochures.
Meer info, tips en nieuws via miwa.be
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IN DE KIJKER

RECYCLAGEPARK NIEUWKERKEN-WAAS:
1 JAAR LATER
Vorig jaar werd het zesde MIWA recyclagepark
geopend. Na een aarzelende start hebben de
inwoners van Sint-Niklaas duidelijk de weg gevonden
naar de Anthonis de Jonghestraat. Het recyclagepark
werkt volgens het diftarsysteem (zoals in SintGillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster) en is
dus uitgerust met weegbruggen voor de betalende
fracties. Dat betekent dat u exact de kostprijs van uw
afval betaalt. We geven u graag een paar cijfers.

PRAKTISCH
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Aantal bezoekers RP
Nieuwkerken-Waas

Er kwamen in 2017 bijna 25.000 bezoekers naar het
park in Nieuwkerken-Waas. De topmaanden waren
juli en augustus met gemiddeld 2647 bezoekers per
maand. In ons park aan de Vlyminckshoek komen
jaarlijks bijna 75.000 bezoekers. Wie minder lange
wachtrijen wil, kiest dus beter voor het park in
Nieuwkerken-Waas.
Waarom kiest u voor het recyclagepark in
Nieuwkerken-Waas?
• Het park is overzichtelijk en ruim: 6435 m²
• Er is voldoende ruimte om te parkeren terwijl
u de wagen uitlaadt: dit maakt het park erg
gebruiksvriendelijk en veilig
• Geen lange wachtrijen, op het recyclagepark in de
Vlyminckshoek is dat vaak nog wel het geval
• Een digitaal infobord geeft actuele informatie weer
• Er is camerabewaking waardoor de veiligheid wordt
gegarandeerd
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• zondag en maandag: gesloten
• dinsdag t.e.m. vrijdag: 13.00 – 18.00 uur
• zaterdag: 10.00 – 16.30 uur

WIN EEN MIWA-FIETSTAS

HOE AANDACHTIG LEES JIJ ONS
AFVALMAGAZINE?

Antwoord correct op de drie onderstaande vragen
en maak kans op één van de tien stevige Willexfietstassen met MIWA-logo.
1.Hoeveel tuin- en keukenresten kunnen twee
kippen maandelijks verwerken?
2.Hoe heet het eerste afvalvrije winkeltje
in de MIWA regio?
3.Hoe heet de zwerfvuilactie die jaarlijks in maart
wordt georganiseerd in gans Vlaanderen?
Stuur je antwoorden
samen met je naam
en adres naar
sensibilisering@miwa.
be of naar MIWA,
Vlyminckshoek 12,
9100 Sint-Niklaas.

HET IS WEER TIJD
VOOR DE GROTE
LENTESCHOONMAAK
Onze grootmoeders wisten het al: een grote lenteschoonmaak zorgt voor een opgeruimd huis én een
opgeruimd hoofd. Helaas staat dat opgeruimde huis
nogal eens in een vuile buurt. Want zeg nu zelf, een
voetpad vol zwerfvuil en hondenpoep, daar wordt toch
niemand vrolijk van?
Je kan hier zelf al
veel aan doen: je
afval in de vuilnisbak
gooien in plaats van
zomaar op de grond
en anderen aansporen
om hetzelfde te doen.
Of je kan meehelpen
met de jaarlijkse
Vlaamse Grote
Lenteschoonmaak, die
ook in jouw gemeente
doorgaat.
Naar goede gewoonte steken in de maand maart in heel
Vlaanderen vele duizenden vrijwilligers de handen uit de
mouwen om het zwerfvuil in buurten en natuurgebieden
op te ruimen.
Zin om mee te doen? Ga alleen, samen met je vrienden,
gezin, school, vereniging, jeugdbeweging, buurtcomité, …
op stap en maak je buurt weer spic en span!

STRAMIN
De stedelijke adviesraad voor milieu
en natuur (STRAMIN) organiseert de
hele maand maart een grootschalige
opruimactie in Sint-Niklaas. Elke week
wordt één van de deelgemeenten
grondig opgeruimd.
Zin om Sint-Niklaas mee te doen
blinken?
Meer info via stramin@sint-niklaas.be
of 03 778 31 90.

ZELF AAN DE SLAG?
Wil jij ook graag een zwerfvuilactie
organiseren? Laat het ons weten en
wij zorgen voor de nodige uitrusting
(grijpstokken, zwerfvuilniszakken,
werkhandschoenen en fluo hesjes).
Vergeet ook zeker de milieudienst van je
gemeente niet te contacteren. Zij zorgen
ervoor dat het verzamelde zwerfvuil op
een afgesproken plek wordt opgehaald.
Meer info:
sensibilisering@miwa.be of
03 780 68 66.

Meer info, tips en nieuws via miwa.be
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Een stukje touw lost
dit probleem meteen op
Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat
uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.
Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.
Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van
de ophalers wordt gemakkelijker én u werkt mee aan
een betere recyclage van papier-karton.
Aan de slag!

Samen
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Goed sorteren

Beter recycleren

21 APRIL:

INZAMELACTIE PESTICIDEN

Meer en meer groeit bij de bevolking het besef dat
het gebruik van pesticiden niet zo onschuldig is als
het lijkt. En da’s maar goed ook, want pesticiden
zijn slecht voor mensen, dieren en het leefmilieu.
Naar schatting 53% van de Vlamingen gebruikt
geen pesticiden in de tuin. En goed nieuws: van
de 47% die het wel nog doen, is de helft bereid
over te stappen op alternatieven. Om die mensen
een duwtje in de rug geven, organiseert MIWA
i.s.m. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een
inzamelactie van pesticiden.
Op zaterdag 21 april 2018 kan iedereen zijn
(restjes) pesticiden binnenbrengen aan de KGAstand in één van onze zes recyclageparken.
In ruil krijg je van ons een voegenborstel
cadeau*.
Bezoekers van het recyclagepark in de
Vlyminckshoek in Sint-Niklaas kunnen die dag
ook een kijkje nemen in het infostandje van
Velt, waar je meer te weten komt over natuurlijk
onkruid bestrijden en waar je kan proeven van
Tingel, een bier gemaakt van o.a. brandnetel!

3-DELIGE CURSUS
‘THUISCOMPOSTEREN
IN DE KRINGLOOPTUIN’
Compost is
krachtvoedsel
voor de bloemen,
planten en
bomen in je tuin!
Je produceert
het zelf door
groente-, fruiten tuinafval te
composteren.
Maar hoe begin je er aan? Wat is wel en niet te
composteren? Welk systeem gebruik je het best?
In de 3-delige cursus 'Thuiscomposteren in de
kringlooptuin' leer je er alles over.
De cursus vindt plaats op dinsdag 29 mei
(19.00 u – 22.00 u), zaterdag 2 juni (9.00 u –
12.00 u) en dinsdag 5 juni (19.00 u – 22.00 u).

i

Meer info op www.miwa.be
> minder afval > kringlooptuinieren.

Inschrijven via sensibilisering@miwa.be

*Zolang de voorraad strekt

KNUTSEL MEE MET PMD!
MIWA organiseert i.s.m.
Fost Plus een superleuke
knutselwedstrijd voor
kleuter- en lagere scholen.

WORKSHOP PESTICIDEVRIJ
TUINIEREN
Wil je leren hoe je zonder
pesticiden een mooie en
onkruidvrije tuin krijgt?
Op zaterdag 21 april
2018 (9.30 u – 11.30 u)
organiseert MIWA i.s.m.
Velt de workshop ‘Pesticidevrij tuinieren’.

i

Meer info en inschrijven:
sensibilisering@miwa.be

Meer info, tips en nieuws via miwa.be

De opdracht is simpel!
Ga met je klas(sen) aan
de slag en maak een heus
knutselwerk met PMD.
Een maquette,
een standbeeld,
een speelhuisje, ...
Laat je creativiteit spreken
en maak er iets leuks van! Wie weet win je
een set picknicktafels of een boekenpakket.
Deelnemen kan nog tot 15 maart.

i

Meer info op miwa.be/knutselwedstrijd
of via 03 780 68 66
MIWA Afvalmagazine | 7

PROJECTEN UITGELICHT

AFVALARM WINKELEN IN HET WAASLAND,
HET KAN!
Eind december opende Lara Mora de eerste
verpakkingsvrije winkel in Sint-Niklaas.
Het concept is simpel: je neemt je eigen
pot, zak of doos mee en betaalt enkel
voor de inhoud. We bezochten Lara en
haar winkeltje, genoemd naar zichzelf, in
een verborgen steegje in de Stationsstraat,
op een boogscheut van de Grote Markt.
Waarom ben je met deze winkel gestart,
Lara?
Ik werkte vroeger voor verschillende NGO’s, op
een bepaald moment reisde ik voor m’n werk
naar Rwanda. Daar mag je niet binnen met
plastic zakjes. De verkoop en verbruik van nietafbreekbare plastic zakken is verboden. Als dat in
zo’n land kan, moet dat bij ons ook kunnen, dacht
ik. Terug in België ben ik beginnen zoeken naar
afvalarme winkels. Maar daarvoor moest ik naar
Antwerpen, Gent of Mechelen. Dus besloot ik zelf op
zoek te gaan naar een geschikt pand en startte dit
winkeltje in Sint-Niklaas.
Welk soort publiek komt naar de winkel? En
hoe reageren ze?
De mensen reageren erg enthousiast en vinden het
een leuk idee. Ik krijg alle soorten mensen over
de vloer: jonge mensen met ecologische principes,
maar ook oudere mensen die de verpakkingen in
de supermarkt te groot vinden en hier een kleine
hoeveelheid komen kopen. Zo moeten ze achteraf
ook minder weggooien. Ik maak zelf weinig
reclame maar merk wel dat de mond-aan-mond
reclame positief is. Ik heb eigenlijk al heel wat vaste
klanten en er komt elke dag nieuw cliënteel bij.

Wat verkoop je allemaal en wat zeker niet?
Ik probeer zoveel mogelijk de klassieke kruidenier
te benaderen: zaden, noten, rijst, koffie, kruiden,
maar ik heb ook verse groenten en fruit. Dat
probeer ik aan te vullen met schoonmaakmiddelen
en producten voor de persoonlijke hygiëne zoals
bijvoorbeeld wasbare ontschminkingswatjes of
menstruatiecups. Het assortiment breidt wekelijks
uit. Ik speel in op de vraag van de klanten. Nu
is er veel vraag naar lactosevrije producten, wel
dan ga ik daar naar op zoek. Ik probeer plastic
verpakkingen te vermijden en zoek echt actief naar
leveranciers die mij een bulk kunnen leveren. Daar
ligt de moeilijkheid ook, want niet alle producten
zijn in bulk te koop of zonder verpakking.
Wat wil je zeker nog meegeven?
Kom eens kijken naar mijn winkeltje, je zal merken
dat het scheelt in prijs als je enkel moet betalen
voor het product en niet voor de verpakking. Ik
heb een klein aanbod glazen potjes te koop maar
het is eigenlijk echt de bedoeling dat de klanten
hun potjes meebrengen van thuis.
Ik wil zeker niet concurreren met de supermarkten
of andere kleine ondernemers. Ik wil gewoon
aan de mensen tonen dat het zo ook kan. Dat er
alternatieven zijn om te werken aan een afvalarme
toekomst!
KEN JE GELIJKAARDIGE INITIATIEVEN?
Laat het ons weten via communicatie@miwa.be
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PROJECTEN UITGELICHT

26/4: LEZING
AFVALVRIJ LEVEN

AFVALARM WINKELEN: 4 TIPS
We zitten met een enorme afvalberg.
Daarom moeten we zorgen dat onze
vuilniszak minder snel vol is. Weg met
onze wegwerpmaatschappij en bewuster
winkelen dus! Hoe kan je afvalarm
winkelen?
1. Koop onverpakte producten zoals groenten,
fruit en broodbeleg. Er bestaan herbruikbare
winkelzakjes: groente- en fruitnetjes en
herbruikbare zakken voor brood.
2. Vermijd plastic of blikken en koop flessen met
statiegeld.

Een jaar geleden zaten Vanessa Debruyne en haar
lief aan de keukentafel een ‘Actieplan Zero Waste’
uit te werken. In plaats van te blijven zuchten over
teleurstellende cijfers besloten ze te kiezen voor
positieve actie. Ze bekeken hun afval en vroegen zich
af hoe ze het konden reduceren tot (bijna) nul.
Het werd een leerrijk jaar, waarin ze -weliswaar met
vallen en opstaan- slaagden om het grootste deel van
hun huishoudelijk afval te elimineren.

3. Geef de voorkeur aan grote verpakkingen of
verpakkingen die uit één materiaal bestaan:
is het nodig dat elk koekje nog eens apart
verpakt zit in een plastic zakje?
4. Herbruikbare luiers zijn beter voor het milieu
en bovendien heb je recht op een luierpremie.
Deze kan je aanvragen via het digitaal loket
op www.miwa.be.

Stel jij jezelf ook vragen bij de oververpakte
boodschappen waarmee je steeds weer thuiskomt?
Zou je het liefst anders zien, maar weet je niet goed
hoe eraan te beginnen of kan je een duwtje in de rug
gebruiken?
Vanessa Debruyne (o.a. actief bij het Gents Milieu
Front) geeft op donderdag 26 april (20.00 u – 22.00
u) een lezing bij MIWA. Op een vlotte, hilarische
manier vertelt zij hoe het haar en haar gezin vergaan
is bij hun transitie naar een afvalarm leven.
Op het einde van de avond ga je naar huis met
101 ideeën over afvalvrij koken, poetsen en
lichaamsverzorging.
WIL JE ER GRAAG BIJ ZIJN? Schrijf je dan in via
sensibilisering@miwa.be of 03 780 68 66.
Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

GEBRUIK JE HOOFD OM
KLEIN ELEKTRO TE RECYCLEREN
Breng elektro-apparaten kleiner dan je hoofd
gratis naar het RecyclePunt in de winkel.
Een afgedankt toestel van minder dan 25 cm? Met een stekker of
batterijen? Dat neem je gewoon mee naar de supermarkt of winkel. Want
je kan er je klein elektro gratis deponeren in het RecyclePunt. Je bent met
je apparaten ook altijd welkom in het recyclagepark of De Kringwinkel.
Vind alle inzamelpunten in jouw buurt op www.recupel.be

Meer info, tips en nieuws via miwa.be

RECUGEN7T044_Recupel_adv_A4.indd 1
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SORTEREN DOE JE ZO!
GROF HUISVUIL, WAT DOE JE ERMEE?
WIST JE DAT?
Ú Al wat bij grofvuil

belandt, verbrand
wordt?
Bij de verbranding
wordt energie
gerecupereerd.

Grofvuil is huishoudelijk afval dat:
✔ niet-recycleerbaar is;
✔ niet in een huisvuilzak past omwille
van zijn aard, omvang of gewicht.
Grofvuil is het grote restafval
dat overblijft nadat alles goed
gesorteerd is.

Dit betekent dat we grofvuil zoveel mogelijk moeten vermijden.
Waarom? Om nieuwe grondstoffen uit te sparen en oude grondstoffen
te hergebruiken. Hoe kunnen we dit doen?
✔ Sorteer en demonteer je afval zoveel mogelijk.
Scheid de recycleerbare fracties van het restafval.
Het is ook voordeliger voor je portemonnee!
✔ Bied herbruikbare spullen aan in de Kringwinkel.
✔ Doe iemand uit je omgeving een plezier
met de spulletjes die jij niet meer gebruikt.
HEB JE GROFVUIL DAT WEG MOET?
✔ Breng het naar het recyclagepark (betalend).
✔ Vraag je ophaling-aan-huis aan via 0800 98 003 of ga
naar onze website www.miwa.be. De datum en kostprijs worden
meteen meegedeeld.

SNOEIHOUTINZAMELING-AAN-HUIS
OP AANVRAAG
De huis-aan-huisinzameling voor snoeihout ziet er voortaan
anders uit. Er is één vast ophaalmoment in januari, die
datum kan je terugvinden op de ophaalkalender. Daarnaast
voorzien we bijkomend in het voorjaar en in het najaar een
ophaalmoment voor snoeihout, op aanvraag.
Op aanvraag, wat betekent dat?
Voor de twee ophaalmomenten op aanvraag, dien je zelf je
ophaling telefonisch aan te vragen via ons gratis nummer
0800/ 98 003 of via de website www.miwa.be/snoeihout.
Er is een ophaalmoment voorzien in de maanden april/mei en
eentje in de maanden september/oktober. Het aanbieden van
snoeihout blijft gratis. Heb je geen afspraak vastgelegd, dan
zal de ophaalwagen niet bij jou passeren voor het snoeihout.
Je mag het snoeihout wel nog steeds zelf naar het
recyclagepark brengen.

i

Voor meer informatie:
www.miwa.be | info@miwa.be | 03 776 72 50
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WAT MET PMD?
In de PMD-zak zijn momenteel enkel plastic flessen en
flacons toegelaten, wat plastic
betreft. Dit blijft voorlopig zo.
Eind 2017 kondigde Fost Plus
aan dat het PMD-afval zal uitgebreid worden met andere
plastic verpakkingen. Het systeem wordt in België geleidelijk
ingevoerd, gespreid over een
periode van twee jaar tussen 1
januari 2019 en 2021. Voor het
grondgebied van MIWA zal dit
wellicht pas ingaan vanaf 2020.
Momenteel blijft alles dus nog
bij het oude. Het Fost Plus
voorstel moet ook nog goedgekeurd worden door de drie
gewesten.

OPHALING PAPIER
EN KARTON:
NIEUW VANAF 2018!
Heel wat mensen bieden hun
papier & karton aan in een
plastic bak, een wasmand,
een karretje... De ophalers
maakten dit vroeger leeg en
plaatsten de bak terug voor de
deur. Vanaf 2018 veranderen
de regels hieromtrent.
We zetten de sorteerregels nog
even op een rijtje:
✔ Haal kranten, tijdschriften
en folders uit hun plastic
verpakking.
✔ Stop uw papier en karton
in een kartonnen doos of
maak er een pakketje van,
bij voorkeur samengebonden met natuurtouw (geen
ijzerdraad of plastic koord).
Maak het pakketje niet
zwaarder dan 15 kg.
✔ Gebruik geen plakband om
de dozen dicht te maken.
Het plastic zorgt voor een
ernstige vervuiling van het
recyclageproces van papier
en karton.

IS GEPASSEERD

MIWAGENDA

NOVEMBER 2017: WEEK VAN DE AFVALPOPHALER EN
RECYCLAGEPARKWACHTER

MAART 2018

Tijdens de week
van 20 t.e.m. 24
november hebben we
onze afvalophalers en
parkwachters extra
in de bloemetjes
gezet. Ze trotseren
weer en wind om onze straten proper te houden
en het afval op te halen. Geef toe, dat verdient
een schouderklopje of compliment. Onze “vuilnismannen” en
parkwachters hebben vaak af te rekenen met vooroordelen.
Bedankt voor alle mooie complimenten en kaartjes!

NOVEMBER 2017:
INFOSTAND ASBEST
In november bezocht MIWA de bouwbeurs
en de seniorenbeurs in Sint-Niklaas met
een infostand over asbest om de bevolking
te sensibiliseren. Asbest is immers
decennialang gebruikt in allerlei toepassingen in en om het huis
en is ook nu nog terug te vinden in veel woningen.

DECEMBER 2017: MIWA FOR LIFE
Het MIWA personeel sloeg de handen
in elkaar en organiseerde verschillende
acties tijdens Music for Life: een bbq, quiz,
wafeltjesverkoop en pannenkoekenbak.
Samen met Fitness De Kracht uit Belsele
volgde nog een Spinning for Life en LRV De Durmeruiters uit
Waasmunster organiseerde samen met MIWA een Halloweentocht
met meer dan 600 aanwezigen. Alles samen verzamelden ze
het mooie bedrag van 4000 euro. De cheque werd afgegeven
tijdens de Warmste Week aan vzw Little Hearts. Zij zetten zich
in voor kansarme kinderen in Cambodja en pakken daar de
zwerfvuilproblematiek aan.

OPHAALKALENDER 2018
De bedeling van de ophaalkalenders 2018 liep
niet altijd van een leien dakje. Ondertussen
werden de meeste fouten rechtgezet en straten
opnieuw bedeeld. Heb je toch geen exemplaar
ontvangen? Ga er gerust één halen aan de
onthaalbalie van het gemeentehuis of vraag er
eentje aan via info@miwa.be
Je kan de ophaalkalender ook online raadplegen: surf naar de
website en download de juiste kalender. Of download de Recycle
App via iOs en Android en krijg automatisch een melding op je
smartphone wanneer je je afval moet buitenzetten.
Meer info, tips en nieuws via miwa.be

Zwerfvuilmaand
5-10/3
Opruimactie zwerfvuil in Sinaai
3/3
Repair Café Waamunster
11/3
Repair Café + Geefplein in Stekene
12-17/3
Opruimactie zwerfvuil in Belsele
19-24/3
Opruimactie zwerfvuil in NieuwkerkenWaas
26-31/3
Opruimactie zwerfvuil in Sint-Niklaas

APRIL 2018
21/4
• Inzamelactie pesticiden
op het recyclagepark
• Infostand Velt – recyclagepark
Sint-Niklaas
• Workshop ‘Pesticidevrij tuinieren’
26/4
Lezing ‘Afvalarm leven: hoe doe je dat?’

MEI 2018
5 & 6/5
Kippenactie
8/5
Workshop Kippen: huisvesting en
verzorging
26/5
Repair Café in Waasmunster
29/5
Cursus kringlooptuinieren (deel 1)
Meer info & nieuwe activiteiten:
www.miwa.be
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WOORDENWISSEL

BEDRIJFSGIDSEN MARC EN RONAN
AAN HET WOORD

Marc

Scholen en verenigingen kunnen gratis een rondleiding volgen bij
MIWA. Onze bedrijfsgidsen geven dan meer uitleg over de werking
van MIWA, de recyclageparken, sorteren, recycleren, zwerfvuil en
afval voorkomen. Je kan de bedrijfsgidsen ook regelmatig aan het
werk zien tijdens braderijen of marktjes in de buurt.
Marc werkt al 10 jaar als bedrijfsgids voor MIWA, Ronan vijf jaar. Samen met
Karel doen ze dit met hart en ziel. Veerle en Denis vervoegen binnenkort het
vrijwilligersteam.
Hoe zijn jullie begonnen als bedrijfsgids bij MIWA?
Marc: MIWA zocht vrijwilligers om rondleidingen te geven op een prijsuitreiking
van de compostmeesters, Karel en ik zijn er op die manier ingerold.
Ronan: Ik werkte als compostmeester en Marc vroeg mij om het team te
versterken.
Waarom wilden jullie dit zo graag doen?
Marc: De afvalstromen interesseren mij enorm en het sociale aspect vind ik
erg aangenaam.
Ronan: Ik werk graag met kinderen en vind het boeiend om hen wat bij te
leren over afval.
Wat is het leukste aan de job?
Marc: Dat ik de mensen iets kan bijleren en de afwisseling.
Ronan: Voor mij geldt dat ook.
Waar haal je het meeste voldoening uit?
Marc en Ronan: Dat leerlingen en leerkrachten met een goed gevoel naar
school gaan en ons een dankjewel of proficiat geven.
Kan je een grappige anekdote vertellen?
Marc: We hebben soms leerkrachten die geen interesse tonen, dan denk ik:
“wacht maar, ik zal straks eens wat vragen stellen”. En dan staan ze daar met
hun mond vol tanden. Leerlingen zijn soms slimmer dan de leerkracht.
Waar zijn mensen het meest verbaasd over?
Ronan: Ze staan vaak versteld van wat er allemaal gerecycleerd kan worden.
Zou je anderen aanraden om bedrijfsgids bij MIWA te worden?
Marc: Ja, zeker! Je maakt je enorm nuttig voor de maatschappij.
Wat doen jullie nog meer bij MIWA?
Marc: We doen markten, beurzen, kindernamiddagen…
Ronan: Sensibiliserende acties en we drinken er veel koffie.
Heb je nog een laatste woordje voor de burger?
Marc: Neem zeker eens contact op met MIWA voor een rondleiding met je
school of vereniging. Het sorteerproces zal duidelijk worden en de kinderen of
burgers zullen bewuster omgaan met afval.
Werk je graag met verschillende doelgroepen, lig je wakker van de
afvalberg en wil je de mensen iets bijleren over het recyclageproces?
Voel je het kriebelen om vrijwilliger te worden als bedrijfsgids bij MIWA?
Neem dan eventjes contact op via sensibilisering@MIWA.be

i

Meer info over rondleidingen bij MIWA en het recyclagepark? Vraag ernaar
via sensibilisering@miwa.be of surf www.miwa.be/bedrijfsbezoek.
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Ronan

OPENINGSUREN
RECYCLAGEPARKEN
MIWA
PARTICULIEREN
• maandag & zondag:
gesloten
• dinsdag t.e.m. vrijdag:
13.00 - 18.00 uur
• zaterdag:
10.00 - 16.30 uur
KMO’S EN ZELFSTANDIGEN
Bedrijfsafval gelijkaardig
aan huishoudelijk afval qua
aard en samenstelling mag
binnengebracht worden in het
recyclagepark in Sint-Niklaas,
Vlyminckshoek 12
dinsdag t.e.m. vrijdag:
9.00 – 12.00 uur

SLUITINGSDAGEN 2018

dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
woensdag 11 juli 2018
zaterdag 21 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
zaterdag 3 november 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018

