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MEER ORGANISATOREN VAN DE EWAV IN 2010

Beste Organisatoren
van de Europese
Week van de
Afvalvermindering, het
is nu aan u om
potentiële
Projectdragers te
motiveren en hun
initiatieven te
registreren!
Om u hierbij te helpen,
worden er u dit jaar,
afgezien van de
gebruikelijke posters
en
informatiebrochures
die u op de website
van de EWAV kunt
vinden, ook nieuwe
communicatietools ter
beschikking gesteld.
Verder vond er
eveneens een
opleidingsseminarie in
Portugal plaats en zal
er in het begin van de
Week in alle
deelnemende landen
een Europees
evenement
georganiseerd worden
als startschot voor het
begin van de EWAV.
Kwestie van het
succes van vorig jaar
te evenaren en zelfs
te overtreffen.
Alle gedetailleerde
informatie vindt u in
deze nieuwsbrief en
op de website
www.ewwr.eu

Na het succes van de eerste editie in 2009 (met 20
Organisatoren, verspreid over 10 landen) zijn er dit
jaar nog meer landen bij de EWAV betrokken en
hebben nog meer Organisatoren beslist om een
eigen bijdrage te leveren aan de organisatie ervan.
Zo hebben namelijk niet alleen 19 van de 20
Organisatoren die al in 2009 van de partij waren,
zich opnieuw ingeschreven voor deze editie, maar
zijn er ook 9 nieuwe Organisatoren bijgekomen. Dat
maakt dat de lijst van deelnemende landen met 5
nieuwe landen is uitgebreid (Denemarken, de
Tsjechische Republiek, Finland, Malta en
Oostenrijk). In totaal zullen er dit jaar bijgevolg 28
Organisatoren verspreid over 15 landen zijn, die de acties van de Europese Week van
20 tot 28 november zullen coördineren, promoten en valideren. Bv. voor Frankrijk en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn respectievelijk ADEME en BIM - Leefmilieu Brussel
de officiële Organisatoren.
De volledige lijst van Organisatoren vindt u op de website van de EWAV.
Vanaf nu kunnen de Organisatoren beginnen met het promoten van de EWAV op hun
grondgebied, d.w.z. de lokale besturen, de ngo’s, de bedrijven, de scholen en alle andere
potentiële Projectdragers contacteren, hen aansporen om deel te nemen aan de EWAV
en hen de bestaande communicatietools ter beschikking stellen. Alle voor de organisatie
en promotie van de Week benodigde hulpmiddelen en methodologieën vindt u,
gebruiksklaar, in het afgeschermde gedeelte van de website van de EWAV.
Sommige Organisatoren zijn trouwens al begonnen met dit promotiewerk, meer bepaald
diegenen die er de vorige editie al bij waren. Verder hebben tal van Projectdragers ook al
hun interesse laten blijken voor een deelname aan de EWAV. De Organisatoren kunnen
dus beginnen met het proces van registratie en validering van de acties van de
Projectdragers.
Meer informatie over de rol van de Organisatoren van de Week vindt u op de website van
de EWAV.

PROJECTDRAGERS, MAAK U KENBAAR!
Het is zover. Nu de Organisatoren van de EWAV
bekend zijn, kunnen de Projectdragers de acties
voorleggen, die verplicht moeten georganiseerd
worden tussen 20 en 28 november 2010, aan de
voor hun grondgebied bevoegde Organisatoren. De
daarbij door de EWAV beoogde initiatieven zijn voor
burgers, groot en klein, bedrijfspersoneel,
consumenten, enz. bestemde bewustmakingsacties
in verband met de preventie van afval.
Deze acties kunnen verschillende vormen aannemen, zoals lessen of seminaries,
toegespitst op preventie, composteerinitiaties in gebouwen of scholen, informatiestands
aan de ingang van supermarkten, enz. Op de website van de EWAV vindt u tal van
animatie-ideeën. Aarzel dan ook zeker niet om u erdoor te laten inspireren.
De projectdragers zelf kunnen tot de volgende categorieën behoren:
1) Bestuur/openbare instantie
2) Vereniging/ngo
3) Onderneming/industrie
4) Onderwijsinstelling
5) Andere (bv. een ziekenhuis, rusthuis, culturele instelling, enz.)
Om gevalideerd te kunnen worden, zal een voorgestelde actie echter wel aan bepaalde

criteria dienen te voldoen. Zo zal de actie in kwestie onder één of meerdere van de
volgende afvalpreventiethema’s moeten vallen: Te veel afval, Betere productie, Betere
consumptie, Verlenging van de levensduur van de producten en Minder afval in de
vuilnisbak (opgelet, recyclage wordt niet beschouwd als iets wat hier deel van uitmaakt).
Verder zullen de Projectdragers er zich ook toe moeten verbinden om een aantal
principes na te leven. Zo zullen ze bv. de wet moeten respecteren en zullen de
georganiseerde acties gratis moeten zijn. Ze zullen ter zake tevens een
Deelnemingshandvest moeten ondertekenen.
De Projectdragers kunnen één of meerdere acties voorstellen aan de Organisator die
voor hun grondgebied verantwoordelijk is of, als er geen Organisator voor hun
geografische zone voorzien is, rechtstreeks aan het Europees secretariaat van de EWAV
via het inschrijvingsformulier.
De oproep is gelanceerd. U kunt uw project bij uw Organisator inschrijven tot 5 november
2010, maar wacht niet te lang om de nodige stappen te zetten!

OPLEIDINGSSEMINARIE IN PORTO: EEN SUCCES VOOR DE DEELNEMERS
AAN DE EWAV
Op 17 en 18 juni vond in Porto (Portugal) een
opleidingsseminarie voor Organisatoren en
Projectdragers plaats. Dit ‘Carbon Zero’gecertificeerde evenement dat door en op de
kantoren van LIPOR, de intercommunale dienst voor
afvalbeheer van Groot-Porto, georganiseerd werd,
loste alle verwachtingen van zowel deelnemers als
organisatoren in.
Meer dan honderd deelnemers waren op dit
seminarie aanwezig: Ze vertegenwoordigden niet alleen de Organisatoren van de EWAV
in diverse landen, maar waren ook (voor een groot deel Portugese) potentiële
Projectdragers. Tijdens het seminarie lichtten Europese Organisatoren en Projectdragers
hun ervaringen van editie 2009 toe.
De onderwerpen die de eerste dag besproken werden, hadden meer bepaald betrekking
op een voorstelling van het in Europa en Portugal gevoerde afvalverminderingsbeleid, het
resultaat van de EWAV 2009 en een algemeen overzicht van de editie 2010. Bovendien
vertelden zowel Organisatoren als Projectdragers over hun eigen ervaring met de
voorbereiding en realisatie van de EWAV voor de 5 thema’s van de Week: Te veel afval,
Betere productie, Betere consumptie, Verlenging van de levensduur van de producten en
Minder afval in de vuilnisbak. Deze eerste dag werd afgesloten met enkele technische
bezoeken.
In de loop van de tweede dag wisselden de Organisatoren vervolgens goede
praktijken uit over de gebruikte procedures voor de organisatie van de EWAV
(contactopname met de Projectdragers, registratie en validering van de acties,
rapportering en evaluatie) en de aspecten in verband met de promotie en communicatie
(verspreidingsstrategie en communicatiehulpmiddelen). Ten slotte konden de
Organisatoren ook de nieuwe communicatiehulpmiddelen ontdekken, die dit jaar voor
het eerst gebruikt zullen worden, met name een promotievideo en een gezamenlijk
media-event, geïnspireerd door de Braziliaanse batucada’s

MAAK IN NOVEMBER MEE KABAAL VOOR AFVALVERMINDERING
Tijdens het opleidingsseminarie dat op 17 en 18 juni
in Porto plaatsvond, konden de Organisatoren van
de Europese Week van de Afvalvermindering in
avant-première de nieuwe
communicatiehulpmiddelen ontdekken, die dit jaar
voor het eerst gebruikt zullen worden voor de
promotie van de EWAV.
Deze hulpmiddelen zijn voor het merendeel
gedematerialiseerd, stemmen beter overeen met de
afvalpreventie-idee van de EWAV en zijn dynamisch
en interactief, zoals een pagina op Facebook en
een quiz over de preventie van afval. Verder is er
ook een promotievideo voorzien.
Het meest originele hulpmiddel dat wellicht ook voor
de meeste “buzz” zal zorgen, is echter de
organisatie van een gemeenschappelijk Europees
evenement dat percussionisten in heel Europa zal
samenbrengen volgens het “flashmob”-concept. Deze “BatucaMob”, afgeleid van de term
batucada (wat in het Portugees “slaan” betekent), waarmee verwezen wordt naar het
maken van muziek met traditioneel Braziliaans slagwerk, zal in elk Organisatorland
plaatsvinden op de dag van de opening van de Europese Week, nl. zaterdag 20
november. Vuilnisbakken, kruiken en andere containers zullen daarbij de instrumenten
van dienst zijn van al deze orkesten voor preventie. Laat ons die dag dus allemaal een

vuilnisbak ter hand nemen en mee kabaal maken!
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