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EWAV 2011 staat in de
startblokken!
Onze felicitaties voor de
organisatoren en de
projectontwikkelaars die
dit jaar weer van de
partij zijn.
Met deze derde editie
van de EWAV hopen wij
het record van vorig jaar
te breken, toen meer
dan 4000 acties op touw
werden gezet.
Het is een belangrijke
editie, want het is de
laatste onder het huidige
LIFE+-project, dat de
EWAV in het leven heeft
geroepen. Wij wensen u
allen een uitstekende
week toe!
Meer informatie over
afvalpreventie en de
EWAV vindt u op
www.ewwr.eu

| De EWAV beslaat elk jaar een groter
gebied

34 organisatoren in 20 landen nemen deel aan
de Europese Week van de Afvalvermindering
2011. De organisatoren hebben de belangrijke
taak alle partijen te mobiliseren en hun acties te
bekrachtigen, en de Week op hun grondgebied te
coördineren en te promoten.
Alle organisatoren die er in 2010 bij waren, doen dit jaar opnieuw mee. De 5
nieuwe organisatoren die zich bij de week hebben aangesloten, zijn: Nederland,
het kanton Sarajevo in Bosnië Herzegovina, Noord-Ierland, Oxfordshire en
Baskenland.
Op nationaal niveau zal de Europese Week van de Afvalvermindering
plaatsvinden in Andorra, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Ierland, Italië, Malta, Portugal, Slovenië, Zweden, Nederland en de Dominicaanse
Republiek.
Op gewestelijk en lokaal niveau wordt de EWAV georganiseerd in de 3
Belgische Gewesten (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en
het Waals Gewest), in de Oostenrijkse regio Styrië, in verschillende delen van
Spanje (Asturië, Baskenland, Catalonië, Navarra, Valencia) en het VK (Londen,
Noord-Ierland, Schotland, Wales, de steden Belfast en Warrington, de regio's
Buckinghamshire en Oxfordshire), en in het kanton Sarajevo (Bosnië en
Herzegovina) en de Braziliaanse regio Minas Gerais.
Bovendien staat het EWAV-secretariaat (bepaald door ACR+) in voor de
promotie van de Week en de coördinatie van registraties uit streken zonder
EWAV-organisator. Van op deze pagina kunt u contact opnemen met de EWAVorganisatoren.

Communicatie over EWAV: u hebt het
gereedschap in handen
De Europese Week van de Afvalvermindering wil
gedurende
één
week
verschillende
communicatieacties
over
afvalpreventie
samenbrengen. Om de EWAV-organisatoren te
helpen deze Week onder de aandacht te
brengen, werden tal van communicatiemiddelen
ontwikkeld.
Het logo, de posters, de folder en de webbanners helpen het "merk" EWAV
definiëren, ondersteund door de EWAV-website waarop alle EWAV-tools
beschikbaar zijn. De website geeft ook tips over afvalpreventie, voorbeelden van
communicatieactiviteiten die over heel Europa worden opgezet en sinds kort ook
een overzicht van alle EWAV-acties die tot dusver geregistreerd zijn.
Voor meer interactiviteit met de EWAV-doelgroep werd een Facebook-pagina
aangemaakt waarmee u dichter bij uw gemeenschap staat (aarzel niet, u "vindt dit
leuk!"). Met een onlinespel kunt u uw kennis testen en uw vrienden uitdagen om
de hoogste score te halen. De elektronische strip "De invasie van de
megavuilbakken" illustreert dat iedereen een held kan zijn op het vlak van
afvalvermindering. Andere tools omvatten een videotrailer die beschikbaar is in 22
talen en regelmatigere polls op de website. Met de laatste poll kon u stemmen

over uw favoriete type van actie (een grootschalige e-mailcampagne, een
videowedstrijd, metingen van gegenereerd en vermeden afval, digitale spelletjes
of quizzen).
Om de duurzaamheid van de EWAV te garanderen, werden aanpasbare versies
van de posters en andere tools ontwikkeld, die nu beschikbaar zijn voor de
organisatoren. De projectontwikkelaars krijgen methodes aangereikt voor het
implementeren van bewustmakingsacties en ook de gemeenschappelijke acties
zullen zeker nuttige informatie verstrekken over de opbouw van hun eigen acties.
Aarzel dus niet langer: hergebruik ideeën!

Hoeveel afval kunnen we vermijden?
De Europese Week van de Afvalvermindering zet
haar Europese karakter in de verf door in 2011
gemeenschappelijke acties op te zetten in heel
Europa. Gelijkaardige acties zullen tijdens deze
week tegelijkertijd plaatsvinden in verschillende
Europese gebieden.
Wat zijn de gemeenschappelijke acties?
Gemeenschappelijke acties zijn acties die tijdens de EWAV worden opgezet op
verschillende plaatsen in Europa, met gebruik van dezelfde methodes en
met hetzelfde doel: hun reële impact op de afvalvermindering in de kijker te
zetten. Het EWAV-secretariaat bezorgt de organisatoren en projectontwikkelaars
specifieke achtergronddocumenten, methodes en communicatietools voor de
implementatie ervan. Er zijn 5 categoriën van gemeenschappelijke acties, die
zich toespitsen op verschillende symbolische thema's:
1. Vermindering van papierafval
(Papierloze dag, Geen ongewenste reclame in gebouwen)
2. De voedselverspilling verminderen
(Minder afval in kantines)
3. Hergebruik/hertoepassing/herstelling
(Waste Watchers, Herstelwerkplaats)
4. De oververpakking verminderen
(Afvalvrije vergaderingen)
5. De afvalberg
(Opruimdagen, zie onderstaand artikel voor meer details)
Wat zijn de doelstellingen?
Een pan-Europese gemeenschap van acties tot stand brengen
gedurende de Week, en de band tussen de deelnemende gebieden
verstevigen.
Het vermeden afval meten aan de hand van gerichte acties die worden
opgezet gedurende de week, en hierover informeren.
De interesse opwekken van Europese, nationale en locale media.
Door het vermeden afval te meten, streven de acties een belangrijk doel
na: de beoordeling van de reële impact op de afvalvermindering. De
resultaten van de acties op Europees niveau zullen worden beoordeeld.
Zo kan worden aangetoond dat de EWAV niet alleen gevolgen heeft voor
het gedrag van Europese burgers, maar ook op het vlak van de
afvalvermindering op zich.
Hoe kan een gemeenschappelijke actie worden geïmplementeerd?
Voor alle gemeenschappelijke acties werden informatiefolders opgesteld, die
nu beschikbaar zijn op de EWAV-website. Ze omvatten praktische richtlijnen
voor elke actie: doelstellingen, tijdsschema voor implementatie, een lijst van
vereiste materialen en de werkwijze en methode voor berekening van de
hoeveelheid vermelden afval.

Handen uit de mouwen voor een

opgeruimd Europa!
Een andere gemeenschappelijke actie van de
Week, naast die rond papier, voeding,
verpakkingen en hergebruik, is de opruimdag of
clean-up day. Deze actie spitst zich toe op het
thema afval in het algemeen, en buigt zich
hiervoor over het afval dat illegaal in de natuur
wordt gedumpt.
Tijdens de gemeenschappelijke actie opruimdag wordt afval ingezameld, waarna
de hoeveelheden wordt gemeten. Deze actie kan de mensen zeker wakker
schudden: wie met eigen ogen ziet hoeveel afval er in zijn omgeving rondslingert,
staat meer open voor communicatie over afvalpreventie.
Net als voor de andere gemeenschappelijke acties is een methode beschikbaar
op de EWAV-website. Deze methode legt uit welke stappen moeten worden
gevolgd vóór, tijdens en na de opruimdag, om deze tot een succes te maken. De
belangrijkste elementen waaraan moet worden gedacht, zijn de aanduiding van
de plaats die wordt opgeruimd, de betrokkenheid van de lokale overheden en van
zoveel mogelijk vrijwilligers, en het wegen of schatten van de hoeveelheid
ingezameld afval.
Deze opruimdagen zullen een voorbereidende oefening zijn voor het Europese en
wereldwijde opruiminitiatief dat zal plaatsvinden in 2012, onder de coördinatie van
het initiatief Let's do it!. Om hun actie in de kijker te zetten, kunnen de mensen die
meehelpen bij de opruimdagen de plaats waar ze zwerfvuil hebben
aangetroffen in kaart brengen op de kaart die werd ontwikkeld door het initiatief
Let's do it!. Deze World Waste Map of wereldafvalkaart zal worden gebruikt om te
coördineren en te inspireren, door mensen te wijzen op de toestand dichtbij hun
huis. Tegelijk ontstaat een gevoel van saamhorigheid doordat mensen beseffen
welke draagwijdte hun samenwerking kan hebben, en welke grote veranderingen
erop kunnen volgen.

Wat gebeurt er in uw land?
Belangrijk nieuws voor de EWAV wat de
instrumenten op de website betreft: u kunt nu
opzoekingen doen in een database met alle
acties die werden geregistreerd sinds de
eerste editie van de EWAV én alle acties die
werden geregistreerd voor de Week in 2011.
In deze database kunt u opzoekingen doen volgens thema, regio, doelgroep
en nog veel andere categorieën. De database is zeer gebruiksvriendelijk: zo
kunt u nagaan welke acties de EWAV dit jaar in petto heeft voor uw streek. Van de
acties die genomineerd werden voor of beloond met een EWAV-prijs is bovendien
een volledige beschrijving opgenomen. De zoekfunctie is beschikbaar in alle 6
de talen van onze website, terwijl de informatie over de acties in het Engels is
opgenomen. Door een automatische vertaling te maken van de actie die u hebt
aangeklikt, kunt u evenwel een idee krijgen van wat er in de andere landen zoal
wordt uitgevoerd.
Enkele interessante acties van deze Week omvatten een designwedstrijd in
Zweden, waarvoor gebruiksvoorwerpen worden gecreëerd met materiaal van een
containerpark, en een project waarin het afval wordt gemeten van 6 gezinnen in
Italië, met het doel de dagelijkse consumptie van verpakkingsafval te
verminderen. In onze database kunt u meer acties ontdekken en inspiratie opdoen
voor uw eigen acties!

Lees de tekst in een andere taal
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