Ja, natuurlijk mag je groente-, fruit- en tuinafval
in de GFT. Maar hij lust ook alles etensrestjes,
gekookt, gebakken of rauw!

Van je GFT wordt compost gemaakt, maar wist je
dat GFT na vergisting ook biogas oplevert? Een
schone, circulaire brandstof!

Wist je dat blik ook in de PBD (plastic, blik en
drinkverpakkingen)-bak mag? In Nederland wordt
91% van alle metalen verpakkingen hergebruikt!

Plastic is goed te recyclen tot nieuwe spullen. Van
vier plastic flessen kunnen we al een big shopper
maken, van 27 stuks een nieuwe fleece trui!

Ja, naast papier zijn kleine kartonnen verpakkingen
heel goed te recyclen, dus blijf ze vooral bij het oud
papier doen!

Ja, goed bezig met de papierbak! Wist je dat de
papier- en kartonrecycling in Nederland ons jaarlijks 7 miljoen bomen bespaart?

Ja, je oude apparaten mogen naar de milieustraat,
maar je kunt ze ook terugbrengen naar de winkel.
Werkt het nog goed? Dan naar de kringloopwinkel!

Ja, naar de milieustraat met je oude apparaten!
We zamelen in Nederland per jaar ruim 100 miljoen
kilo e-waste in en recyclen daar al 1/3 van!

Ja, goed bezig met de glasbak! Je hoeft glazen
potten trouwens nooit om te spoelen, dat is zonde
van de moeite en de energie.

Ja, in de glasbak met die scherven! Wist je dat
glas oneindig vaak en voor 100% kan worden
gerecycled?

Ja, tassen, schoenen en knuffels moeten óók in de
textielbak! Wist je trouwens dat er elk jaar al meer
dan 70 miljoen kilo textiel wordt ingezameld?

Ja, 1 kg textiel recyclen bespaart een uitstoot van
wel 3,4 kg CO2. Maar wist je dat dat staat gelijk
aan 18 km autorijden?
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