
Catalogus van het Brussels 
aanbod op het vlak  
van circulaire economie



Eerste catalogus van het aanbod 
inzake circulaire economie in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Het lineaire model “ontginnen, produceren, consumeren, weggooien”, dat niet erg 
milieuvriendelijk is en veel grondstoffen en energie verbruikt, raakt uitgeput en toont 
meer en meer zijn grenzen. De circulaire economie, die tot doel heeft de efficiëntie 
van het gebruik van de hulpbronnen te verhogen en de milieu-impact te verminderen 
en tegelijk het welzijn van de mensen te ontwikkelen, is een prioriteit geworden voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze catalogus is een initiatief van circlemade, ondergebracht bij hub.brussels. 
Circlemade werd in 2018 opgericht in het kader van het Gewestelijk Programma 
voor Circulaire Economie als Brussels netwerk van ondernemerspioniers in circulaire 
economie. Circlemade bestaat uit pioniersbedrijven, openbare instellingen en 
experts, en wil innovatie stimuleren door te monitoren, te informeren, te begeleiden 
en te mobiliseren om zo de ontwikkeling van het gewestelijk aanbod op het vlak van 
circulaire economie te versnellen en de impact van de initiatieven van zijn leden te 
maximaliseren.

Deze catalogus presenteert 
het aanbod van de Brusselse 
ondernemingen verdeeld 
in verschillende categorieën

Voeding
Proef een originele selectie van 
gerechten en dranken afkomstig van 
duurzame stedelijke productie.

Wonen
Organiseer en neem je intrek in de 
stedelijke ruimtes van de toekomst.

Kleding
Combineer stijl en ethiek met 
ecologisch ontworpen kleding en 
accessoires uit de slow fashion. 

Vervoer
Rijd anders in de stad. 

Entertainment
Beleef een leuke tijd en leer dingen zelf 
te doen. 

Uitrusting 
Huur of verkrijg de herbruikbare 
uitrustingen die nodig zijn voor een 
activiteit. 

Ondersteuning
Bied circulaire bedrijven de mogelijkheid 
zich op verschillende manieren 
te ontwikkelen: door toegang tot 
voorraden of via een (fysieke of virtuele) 
verkoopoppervlakte.
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Voeding



Aquaponie Bxl
AquaponieBxl ontwerpt, construeert, installeert, onderhoudt en 
animeert aquaponische moestuinen. 
Aquaponics is een combinatie van moestuinieren en visteelt waarbij 
water in een gesloten circuit tussen beide systemen stroomt. Er zijn 
talrijke voordelen, zoals een enorme waterbesparing. 
Van kleine indoor aquariums tot grote buitenvijvers en oppervlakten 
‘op gezinsmaat’... wij bieden oplossingen voor alle ruimtes en 
voor verschillende doelgroepen: particulieren, bedrijven, scholen, 
gemeenschappelijke ruimtes, met kant-en-klare systemen en 
systemen op maat. 
Wij sensibiliseren het publiek voor aquaponics, door middel van 
rondleidingen, workshops, opleidingen, jeugdactiviteiten, teambuilding 
voor ondernemingen.

Indoor aquaponische moestuin 
om op een tafel te plaatsen

Innovatief, duurzaam aquarium design met aromati-
sche planten.

Kant-en-klare outdoor 
aquaponische moestuin met serre

Moestuinbakken in gesloten circuit met visbassin over een 
totale oppervlakte van ongeveer 10 m2.

Teambuilding met assemblage 
van een indoor aquaponische 
moestuin om te verzorgen

Teambuilding gedurende een halve dag of een dag met 
reflectie over milieuaspecten en assemblage van een duur-
zame, innoverende aquaponische design moestuin die u in 
de onderneming verzorgt.

Animaties voor leerlingen/jongeren
Animaties van 1u30 à 2 uur rond een grote outdoor 
aquaponische moestuin, met verschillende thema’s rond 
water, voedsel, stadslandbouw, aquacultuur en prakti-
sche activiteiten.

Advies
Advies over het ontwerpen van een eigen aquaponische 
moestuin in uw onderneming volgens uw verwachtingen, 
en over het installeren en onderhouden ervan. Het on-
derhouden kan de vorm aannemen van opleidingen met 
de werknemers.

Voor professionals

Rondleiding 
Bezoek met uitleg rond een grote outdoor aquaponi-
sche moestuin voor het grote publiek, bedrijfsgroepen, 
lokale overheden.

Voor particulieren

Contact

AquaponieBxl 
Oprichting: 2016
Laurence Vanneyre
Zelfbestuursstraat 23  
1070 Anderlecht
www.aquaponiebxl.be 
aquaponiebxl@gmail.com

Voeding



Beerfood
Wie zegt dat vooruitgang en feest niet hand in hand kunnen gaan? Wij 
niet! Bij Beefood strijden we tegen voedselverspilling en hergebruiken 
we graankorrels die gebruikt werden om bier te maken in lekkere 
aperitiefkoekjes (gerookte uien, mosterd-rozemarijn en biet-venkel). 
In onze aperitiefmanden worden onze crackers gecombineerd met 
ambachtelijke bieren en speciaal voor u gecreëerde tapenaden 
om u een explosie van smaken te bieden. Geef u over aan onze 
smaakervaring en ontdek bier op een andere manier: eet het! 

Contact

Beerfood 
Oprichting: 2017
Rodolphe Paternostre
Jules Bordetlaan 13  
1140 Evere
www.beerfood.be 
hello@beerfood.be

De aperitiefmanden van Beerfood 
Ideaal als relatiegeschenk, om een klant te bedanken of om 
de sprekers op uw evenementen te bedanken.

Voor professionals

De aperitiefmanden van Beerfood 
Geef je over aan onze smaakervaringen en ontdek ontdek 
bier op een andere manier: eet het op ! 

Voor particulieren

Voeding



enVie
EnVie bereidt soepen van overtollige verse groenten van Belgische 
boeren. Deze productie gebeurt door personen die terugkeren op de 
arbeidsmarkt na een periode van langdurige werkloosheid.

Contact

enVie 
Oprichting: 2018
Cecile Schmidt 
Naomi Smith
Ropsy Chaudronstraat, 24b.32  
1070 Anderlecht
www.envieatelier.be 
cecile@envieatelier.be
naomi@envieatelier.be

Een sociaal geëngageerd geschenk 
Op zoek naar een apart cadeau voor uw werknemers of 
klanten? enVie biedt een geschenkpakket aan met een 
selectie van 2-3 flessen lekkere soepen die door iedereen 
worden gesmaakt!

Soep op de werkplek en voor 
evenementen

enVie levert soep voor de catering, zodat kantines en orga-
nisaties hun werknemers een gezonde en voedzame soep 
kunnen bieden als onderdeel van hun dagelijkse maaltijd. 
Terwijl de lokale werkgelegenheid ondersteund wordt en 
voedselverspilling wordt tegengegaan.

Voor professionals

enVie: Seizoenssmaken 
EnVie bereidt soepen van overschotten van verse seizoens-
groenten. De groenten komen rechtstreeks van de velden 
van Belgische boeren. Het gaat om groenten die niet ver-
kocht werden omdat er al te veel van waren op de markt. 
Of omdat ze niet beantwoordden aan de klassieke criteria 
van grootte, vorm en kleur. Zolang ze vers en van goede 
kwaliteit zijn, zijn ze welkom bij enVie! 
EnVie!-soepen zijn rijk aan verse groenten, 250 ml en-
Vie-soep bevat 125 g verse groenten. Dit is meer dan één 
van de drie dagelijkse porties (100 g) groenten die we dage-
lijks moeten eten. enVie biedt soepen voor alle gelegenhe-
den, zowel voor bedrijven als voor particulieren. 
De soepen kunnen worden geleverd met hun originele 
merknaam of met een gepersonaliseerde label dat samen 
met u werd ontworpen.

Voor particulieren

Voeding



Fruit Collect
FruitCollect verzamelt niet-geconsumeerde groenten en fruit bij 
particulieren en boeren om ze te valoriseren en te commercialiseren 
binnen een geëngageerd netwerk.

Voor professionals en particulieren

Contact

FruitCollect 
Oprichting: 2015
Maxime Niego
de Liedekerkestraat  71  
1210 Sint-Joost-ten-Node
www.fruitcollect.be 
maxime@fruitcollect.be

Vruchten-/groentesap 
Wilt u ook een sociaal, lokaal en duurzaam project onder-
steunen? Fruitcollect is een vereniging die groenten en fruit 
verzamelt in tuinen van particulieren en bij boeren. Een deel 
van dit voedsel wordt rechtstreeks aan sociale organisaties 
gegeven en het andere deel wordt verwerkt tot heerlijk sap. 
Aarzel niet om een bestelling te plaatsen en een mail te 
sturen naar order@fruitcollect.be.

Voeding



Fruitopia
Fruitopia is een vzw die streeft naar praktische oplossingen voor 
de bestrijding van voedselverspilling. Het initiatief redt onverkochte 
groenten en fruit en verwerkt ze tot duurzame producten die 
lang houdbaar zijn, zoals confituur, chutney, enz., en organiseert 
activiteiten om te sensibiliseren voor de problematiek van duurzame 
voeding en voor voedselverspilling.

Voor professionals

Contact

Fruitopia 
Oprichting: 2017
Simon Ott
Mostincklaan 75  
1150 Sint-Pieters-Woluwe
www.fruitopia.be 
info@fruitopia.be

Biologische anti-waste confituur 
Deze Belgische ambachtelijke confituren bereid met 69% 
gered fruit zullen uw smaakpapillen verrassen. Aardbei, 
appel hibiscus, nectarine... laat u verleiden door onze lekke-
re recepten !

Biologische anti-waste chutneys 
Subtiele mix van groenten, suiker, azijn en zout... deze 
bereidingen bieden een explosie van smaken. Zoet en 
hartig, smaakvol en kruidig... chutneys vormen een ideale 
begeleiding bij uw aperitieven en gerechten !

Workshops bewaren 
Elk seizoen biedt zijn typische groenten en fruit. Om er het 
hele jaar door van te kunnen genieten, volstaat het om ze in 
te maken! Confituur, pickles, lactofermentatie... duik samen 
met het Fruitopia-team in de lekkere wereld van de conser-
veringsmethoden.

Anti-waste aperitief 
Fruitopia nodigt u uit voor een gezellig unieke aperitief. Laat 
uw dag achter uit en komt tot rust met creatieve recepten 
en een degustatie van lokale zero-waste producten. Kom 
tips en trucs ontdekken voor een duurzame aperitief en 
vertrek naar huis met uw eigen bokaal !

Opleidingen ‘voedselverspilling 
tegengaan’ 

Onze opleidingen op maat hebben tot doel structuren in 
de voedingssector te ondersteunen om voedselverspilling 
tegen te gaan en hun klanten of begunstigden kwaliteits-
voeding te bieden. Deze aanbiedingen zijn bedoeld voor het 
ondersteunend personeel of voor personeel in opleiding.

Voeding



Le Champignon 
de Bruxelles
Le Champignon de Bruxelles kweekt paddenstoelen met behulp 
van bostel, een bijproduct van bierbrouwerijen. In de kelders van 
Cureghem kweken ze ook microgroenten en aromatische kruiden 
onder de naam ECLO.

Contact

Le Champignon de Bruxelles 
Oprichting: 2016
Quentin Declerck
Ropsy Chaudronstraat 24 bus 26  
1070 Anderlecht
www.lechampignondebruxelles.be 
quentin@lechampignondebruxelles.be

Paddenstoelen
Wij kweken lokaal 6 soorten paddenstoelen met behulp van 
bostel, een bijproduct van bierbouwerijen !

Microgroenten /  
Aromatische kruiden 

In de Kelders van Cureghem groeien 25 soorten micro-
groenten en aromatische kruiden dankzij de warmte die 
vrijkomt bij de productie van de paddenstoelen.

Teambuilding 
Wij organiseren teambuildings als mix van ontdekking, 
proeverij en participatieve activiteiten.

Voor professionals

Bezoeken 
We openen regelmatig onze deuren voor het grote publiek 
om de verrassende wereld van de stads- en ondergrondse 
landbouw te laten ontdekken. 

Voor particulieren

Voeding



Lili Bulk
Lili Bulk bereidt 100% biologische droge voedingsproducten die in 
statiegeldpotten worden verkocht. Een oplossing voor een snelle, 
gezonde en duurzame maaltijd.

Voor particulieren

Contact

Lili Bulk 
Oprichting: 2017
Kruisdagenlaan 33  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.lili-bulk.com 
florence@lili-bulk.com

Assortiment hartige mixen
Het assortiment bestaat uit 8 mixen waarmee u snel maal-
tijden voor 3 personen kunt bereiden en diversiteit in uw 
voeding brengt.

Assortiment zoete mixen 
Het assortiment bestaat uit 12 mixen van ingrediënten voor 
eenvoudige en snelle bereidingen. Heerlijke desserts en 
snacks om samen met familie of vrienden van te genieten !

Assortiment kits op maat
Een assortiment van mixen.

Levering 
Levering in Brussel van alle producten (mix of kit) bij bestel-
ling op lili-bulk.com

Voeding



Contact

MAD LAB 
Oprichting: 2019
David Moriamé
Dieudonné Lefèvrestraat 4  
1020 Laken
www.madlab.brussels 
david@madlab.brussels

MAD LAB
MAD LAB is een producent van Belgische biologische crackers en 
koekjes. MAD LAB draagt bij aan de circulaire economie - een deel 
van de crackers wordt gemaakt van bostel - en aan de vermindering 
van de milieu-impact, alle producten zijn verkrijgbaar in bulk en in 
composteerbare gecertificeerde zakken.

Voor professionals

Knapperige crackers 
Krakers rijk aan vezels en plantaardige eiwitten dank-
zij de bossel, lekkere biologische crackers dankzij ons 
vakmanschap.

Koekjes met weinig suiker maar 
veel smaak 

Ongebreidelde combinaties van pittig en rond, kruidig 
en zoet.

Voeding



Mon cafetier
Mon cafetier biedt een eenvoudige, flexibele, ecologische capsuleloze 
oplossing: zuivere biologische koffiebonen van topkwaliteit, 
versgemalen door een Brusselse ambachtsman en elke maand bij 
u thuis geleverd, met huur van een automatisch koffiezetapparaat, 
zonder verplichting inzake volume of duur. Om te genieten van 
heerlijke koffie thuis of op kantoor. 

Contact

Mon Cafetier 
Oprichting: 2017
Emmanuel Van der Plancke
Roodebeeksteenweg 431  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.moncafetier.com 
info@moncafetier.be

Abonnement Home 
Een eenvoudige en compacte machine die het graan maalt 
en u uitzonderlijke koffie biedt. Kies uw zuivere bio-koffie 
uit onze 12 verschillende soorten uit Latijns-Amerika en 
Afrika, die zorgvuldig geselecteerd werden op hun aromati-
sche kwaliteiten. 
Perfect voor thuis en voor een kantoor tot 4 personen. Van-
af € 36 incl. btw per maand voor een maandelijks verbruik 
van 60 kopjes, incl. huur van het apparaat, maandelijkse 
levering en onderhoudsproducten. 

Voor particulieren

Abonnement Office 
Espresso, lungo, cappuccino of latte machiatto: met één 
druk op de knop serveert u uw favoriete recept dankzij één 
van onze 12 versgemalen zuivere bio-koffies. 
Dankzij de twee bonenreservoirs kunt u tevens kiezen 
tussen twee verschillende soorten koffie of tussen cafeïne-
vrije en gewone koffie. Ideaal voor een kantoor van 4 tot 10 
personen, tot 20 kopjes per dag. 
Vanaf € 84 incl. btw per maand voor een maandelijks ver-
bruik van 180 kopjes, huur van het apparaat, maandelijkse 
levering en onderhoudsproducten.

Voor professionals

Voeding



PermaFungi
PermaFungi is een coöperatie met sociaal oogmerk die een uniek 
project heeft ontwikkeld in de kelders van Tour et Taxis in Brussel. Het 
recycleert koffiedik voor de productie van paddenstoelen, organisch 
compost, biologische teeltkits en innovatieve materialen.

Voor professionals

Biologische, Brusselse circulaire 
paddenstoelen 

Onze paddenstoelen (oesterzwammen, shiitake of eryngii) 
zijn biologisch, Brussels en circulair. Ze worden dagelijks 
geteeld op koffiedik en zijn dus van uitzonderlijke kwaliteit. 

Bezoek aan onze ondergrondse 
paddenstoelenkwekerij 

Ons project rond stadslandbouw en circulaire, lokale en 
sociale economie opent zijn deuren om u al zijn geheimen 
te onthullen! Geniet samen met uw medewerkers van 
een originele leerzame teambuilding. Permafungi biedt u 
verschillende pakketten aangepast aan uw behoeften, in 
het hart van Brussel, op de site van Tour et Taxis die in volle 
ontwikkeling is. 
 

Teelkits
Met onze teeltkit kunnen uw medewerkers en partners op 
eenvoudige wijze zelf hun oesterzwammen kweken door 
ze te gieten. Deze kits kunnen ook vergezeld gaan van een 
kookboek over paddenstoelen, voor nog meer plezier.

Fungi pop
Met onze Fungi pop kunnen uw medewerkers en partners 
op hun oesterzwammen kweken door hun eigen koffiedik 
te recycleren. Deze kits kunnen eventueel vergezeld gaan 
van een Italiaans koffiezetapparaat, voor nog meer plezier.

LumiFungi (maat S/M)
PermaFungi heeft de circulaire organische verlichtingsar-
maturen ontwikkeld. Bye bye plastic, net zoals in de natuur, 
is afval verleden tijd. PermaFungi ontwikkelt op verzoek 
andere producten uit deze innoverende myco-materialen.

Contact

PermaFungi SCRL 
Oprichting: 2013
Julien Jacquet
Havenlaan 86C/99  
1000 Brussel
www.permafungi.be 
julien@permafungi.be

Voeding



Skyfarms
Skyfarms brengt uw bedrijfstuin tot leven met een ondersteunings- 
programma op maat, gedurende het hele jaar, met uiteenlopende 
thema’s: duurzaam voedsel, biodiversiteit, beheer van 
organisch afval...

Ontdekkingspakket
Laat uw teams kennismaken met stadslandbouw in onze 
Wonderlecht-moestuin van 300m2 op een oude industriële 
site in de buurt van het Zuidstation. Er zal een workshop 
in de open lucht georganiseerd worden over een thema 
naar keuze. 
Praktische informatie :

 - Workshop van 2 uur met een combinatie van theorie en 
praktijk.

 - 20 personen. 
 - Gereedschap en materiaal worden verstrekt (planten, 

handschoenen, schort, pootijzer... ).

Pack explore
Laat uw bedrijfsmoestuin ontkiemen! Wij ontwerpen en 
maken hem op maat, met een eenmalig of jaarlijks onder-
steuningsprogramma bestaande uit workshops moestui-
nieren, onderhoud en het benodigde materiaal.
Prijs op aanvraag volgens uw project.

Voor professionals

Kit natuurlijke meststoffen
Deze kit bevat 3 in België geproduceerde natuurlijke 
meststoffen in een recipiënt van 1,5-liter met schenktuit en 
verstuiver van het Belgische merk POLET. 
Brandnetelmest is een uitstekende groeiregulator en stimu-
leert de natuurlijke afweer tegen aanvallen van ziekten en 
insecten. Ze wordt gebruikt als bladspray of via aanbren-
ging op de bodem. 
Smeerwortelmest is een erkende groei- en bloeibevorde-
raar voor planten, maar ook een compostactivator!
Paardestaartmest is rijk aan silicium en minerale elemen-
ten en helpt planten om op natuurlijke wijze weerstand te 
bieden tegen schadelijke omgevingsinvloeden (versterkt de 
weerstand van planten tegen aanvallen door cryptogami-
sche schimmels en perzikkrulziekte). Ze wordt gebruikt als 
bodem- of bladspray.

Oya
Dit is een microporeuze keramische pot die je ingraaft 
en vult met water om je planten water te geven. Je kunt 
hem in de tuin gebruiken, maar ook in plantenbakken, 
zodat je planten hun dagelijkse hoeveelheid water krijgen. 
Inhoud: 1,5L. 

Bokashi indoor composteringskit
Composteer uw keukenafval zonder compostwormen 
of geur. 
Met deze indoor composteerder bekomt u rijke compost 
en vloeibare meststof voor uw planten. U kunt er zowel 
plantaardig afval als vis- en vleesafval in doen. 
De micro-organismen in de biologische Bokashi starter 
dragen bij aan het fermentatieproces en voorkomen rotting 
en geurvorming. 
Deze kit bevat: 

 - 2 composteeremmers
 - 1 Bokashi-startzak 2 kg
 - 1 stamper
 - 1 beker
 - 1 zeef
 - 1 handleiding

Voor particulieren

Contact

Skyfarms
Véronique Dewever 
Oprichting : 2016
Dieudonné Lefèvrestraat 4  
1020 Laken
www.skyfarms.be 
veronique.dewever@skyfarms.be

Voeding



Urban Harvest
Urban Harvest is een Brusselse start-up die actief is in de productie 
van aromatische kruiden in een verticale boerderij.

Voor professionals

Contact

Urban Harvest 
Oprichting: 2018
Alexandre Van Deun
Landbouwersstraat 52  
1040 Etterbeek
www.urbanharvest.eu 
alexandre@urbanharvest.eu

Klassieke basilicum, platte 
peterselie, koriander, Thaise 
basilicum. In een pot.

Lokaal, duurzaam, pesticidevrij product in een kuntstofvrije 
verpakking, dat het hele jaar door smaak, kleur en vers-
heid biedt.

Sustainable & tasty crops
Urban Harvest

Voeding
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BatiTerre
BatiTerre is een onderneming voor sociale en solidaire economie die 
een tweede leven geeft aan bouwmaterialen. De bouwmaterialen 
worden opgehaald, opgewerkt en weer op de markt gebracht. De 
producten worden rechtstreeks verkocht vanuit ons magazijn en in 
onze materiaalwinkels van partners.

Voor professionals en particulieren

Contact

BatiTerre  
Oprichting: 2019
Nicolas Smets
Vaartdijk 10  
1070 Anderlecht
www.batiterre.be 
info@batiterre.be

Hergebruik van materialen
Wees geëngageerd, kies voor het hergebruik van materia-
len! BatiTerre biedt zijn professionele en particuliere klanten 
een breed scala aan toegankelijke tweedehands materialen 
in Brussel: vloerbedekking, sanitair, ijzerwaren, kranen, 
houtwerk, deuren, keukens, outdoor inrichtingen en nog 
veel meer. Ontdek onze materialen op www.batiterre.be.

Ophaaldienst
BatiTerre verzamelt herbruikbare materialen op uw werven.
Zo vermijdt u afval en de toenemende kosten van afvoer.

Wonen



BC Materials
BC Materials vormt grondverzet om tot lokaal bouwmateriaal 
zoals leempleisters, leemstenen en stampsteen. Deze materialen 
zijn koolstofneutraal en zorgen voor een gezonde atmosfeer in 
het gebouw.

Contact

BC Materials 
Oprichting: 2018
Havenlaan 104-106  
1000 Brussel
www.bcmaterials.org 
info@bcmaterials.org

Brickette 
De Brickette is een leemsteen die met 600 keer minder 
energie wordt geproduceerd dan een klassieke baksteen. 
De steen is ook veel efficiënter om de vochtigheid en 
akoestiek van een binnenruimte te reguleren. Deze stenen 
zijn geschikt zijn voor het optrekken van dragende en niet- 
dragende muren. 

Brusseleir 
De Brusseleir is het best verkochte product van BC Mate-
rials wegens zijn natuurlijke en unieke textuur en kleuren. 
In tegenstelling tot een klassieke pleisterlaag, regelt hij de 
vochtigheid van een binnenruimte, hij is volledig dampdoor-
latend en 4 keer efficiënter, voornamelijk voor de akoestiek 
van een ruimte.

Kastar 
Met zijn monolithische uitzicht en zijn unieke textuur en la-
gen kan de Kastar, een mengsel van stampaarde, gebruikt 
worden voor het optrekken van binnen- en buitenmuren. 
Maar hij kan ook gebruikt worden om indoor vloertegels te 
maken die gladgeschuurd kunnen worden zoals een Terra-
zo, maar zonder een gram cement. 

Voor professionals

Advies 
Het personeel van BC Materialen heeft een uitzonderlijke 
expertise en meer dan 10 jaar ervaring in de sectoren van 
de circulaire bouw en architectuur. Er is een groeiende 
vraag naar deze vaardigheden, vraag waarop wij inspelen, 
enerzijds via de adviesverlening van ons planningsteam, 
anderzijds via de revalorisatie van lokale grondstoffen tot 
bouwmaterialen door ons projectteam, en dit in kader van 
verschillende bouwprojecten in België en in het buitenland.

BC
MATERIALS

Conferenties en workshops 
Om in te spelen op de vraag reist BC Materials door heel 
Europa en verder om cursussen, lezingen en tutorials te 
geven over Urban Mining en circulaire bouw. En de ontvan-
gen prijzen daar bij aan deze bekendheid (Pioneer - Belgian 
Building Awards Batibouw 2020, SenseFund 2019, DBFM 
2018 Fund, BeCirculaire 2017 en 2019, Vlaanderen Circu-
lair 2017, Holcim Sustainable Building Awards 2017...). BC 
Materials heeft reeds tal van betaalevenementen georgani-
seerd, die een groot succes kenden: meer dan 1.000 deel-
nemers aan zijn workshops, meer dan 10.000 deelnemers 
aan zijn conferenties, en meer dan 600.000 bezoekers aan 
zijn exposities. Onze workshops zijn zeer populair. Deze 
workshops, die op een interactieve en gemoedelijke manier 
georganiseerd worden, zijn een regelmatige bron van extra 
inkomsten, helpen klanten te binden en stimuleren een zeer 
positieve mond-tot-mondreclame. 

Voor particulieren

Wonen



Design With Sense
Design With Sense is een coöperatief atelier in Brussel bestaande 
uit architecten en houtbewerkers die interieur projecten realiseren 
van ontwerp tot fabricage. Hun praktijken: co-creatie, ambachtelijk 
timmerwerk/schrijnwerk, lokale bevoorrading, materialen uit 
hergebruik- en recuperatie- circuits, duurzame materialen. 

Contact

Design With Sense 
Oprichting: 2016
Christelle Vial
Vestingstraat 9  
1060 Sint-Gillis
www.designwithsense.be 
hey@designwithsense.be

Ruimteoptimalisatie / co-ontwerp 
Al onze renovatieprojecten worden ontworpen in samen-
werking met de gebruikers van de woonruimtes volgens 
een co-creatiemethode waarbij zij zeer nauw betrok-
ken worden. 

Realisatie van maatwerk 
Alle maatmeubelen worden gemaakt in ons eigen timmer-
mansatelier, met materialen die voor 80% afkomstig zijn uit 
hergebruik- en recuperatiecircuits. Voor technische werken 
doen wij een beroep op betrouwbare onderaannemers 
(loodgieterij, elektriciteit, ijzerwerk, enz.).

Voor professionals

Ruimteoptimalisatie / co-ontwerp
Al onze projecten omtrent de inrichting van werk- of voor 
het publiek toegankelijke ruimtes worden ontworpen in 
samenwerking met de gebruikers volgens een co-creatie-
methode waarbij zij centraal staan.

Realisatie van inrichtingen 
op maat

Alle maatmeubelen worden gemaakt in ons eigen timmer-
mansatelier, met materialen die voor 80% afkomstig zijn uit 
hergebruik- en recuperatiecircuits. Voor technische werken 
doen wij een beroep op betrouwbare onderaannemers 
(loodgieterij, elektriciteit, ijzerwerk, enz.).

Advies / ondersteuning 
bij besluitvorming

Ondersteuning bij beslissingen over het huren of kopen 
van een professionele of commerciële ruimte. Bezoeken 
uitvoeren, behoeften verzamelen, ruimtelijke projecties, 
budgettaire aanpak. 

Voor particulieren

Fotokrediet DesignWithSense

Wonen



Dzerostudio Architectes
Dzerostudio Architects bvba is een bedrijf dat innovatieve concepten 
en projecten inzake circulaire economie ontwikkelt op verschillende 
niveaus. De benadering gaat van de ontwikkeling tot de marketing 
van producten, door in de gehele waardeketen de lead te behouden 
en aldus de hefbomen van de circulaire economie zo veel mogelijk 
te benutten. Er worden ook prototypes van meubilair of of 
bouwsystemen ontwikkeld met gebruik van materialen afkomstig van 
bouwafval of van de selectieve afbraak van gebouwen.

Voor professionals

Contact

Dzerostudio Architectes SPRL 
Oprichting: 2016
Olivier Breda
Dieudonné Lefèvrestraat 17  
1020 Laken
www.dzerostudio.com 
breda@dzerostudio.com

Pack sensibilisering
Lezing en bezoek aan atelier of gerealiseerde projecten. 
Deze formule biedt u een beter inzicht in de moeilijkheden 
en de mogelijkheden van upcycling. Dit alles zowel vanuit 
een theoretische als praktische invalshoek.

Pack transitie
Ondersteuning van het bouwheerschap. Wij begeleiden u 
gedurende de hele waardeketen en integreren circulaire 
economie en functionaliteit in uw processen. Vanaf de beg-
infase van het project tot het businessmodel, het ontwerp, 
de uitvoering en de opvolging van uw project Wij brengen u 
onze visie om een samenhangend verhaal te creëren dat in 
lijn is met uw waarden en doelstellingen.

Pack acquisitie
Via de formule ‘product as a service’ bieden wij producten 
aan uit verschillende projecten die van de prototypingfase 
geëvolueerd zijn gecommercialiseerde producten. Via ons 
Tomato Chili-project hebben wij onder meer al serres, plan-
tenbakken, interieurmeubels en complete inrichtingen voor 
winkels en kantoren geleverd.

Wonen



Entrakt
Het uitvoeren van tijdelijke projecten in leegstaande gebouwen staat 
centraal in de activiteiten van de onderneming Entrakt. Zo richt zij 
zich op een efficiënt gebruik van hulpbronnen en de implementering 
van de filosofie van de circulaire economie. Eigenaars worden op 
die manier bevrijd van de zorgen met betrekking tot hun gebouwen, 
waarvan Entrakt het algemeen beheer verzorgt. Huurders kunnen 
dan weer profiteren van betaalbare prijzen en de risico’s beperken 
die verbonden zijn aan de ontwikkeling van hun activiteiten (het gaat 
doorgaans om start-ups, kunstenaars, ambachtslieden, spelers uit de 
horeca of organisatoren van sportactiviteiten...). Entrakt creëert ook 
toegevoegde waarde voor de omgevende buurt.

Voor professionals

Contact

Entrakt 
Oprichting: 2008
Herzieningslaan 80  
1070 Anderlecht
www.entrakt.be 
info@entrakt.be

Opwaardering van leegstaande 
gebouwen 

Eigenaars van leegstaande gebouwen kunnen Entrakt 
belasten met het algemene beheer. Een tijdelijke bezetting 
voorkomt de nefaste gevolgen die zich manifesteren wan-
neer de ruimtes leeg blijven. Het gebouw krijgt als het ware 
een tweede leven en biedt tegelijkertijd nieuwe kansen voor 
jonge ondernemers en creatievelingen.

Verhuur van ruimtes aan bedrijven 
en voor evenementen 

In het kader van onze tijdelijke projecten bieden wij u de 
mogelijkheid om voor uw bedrijf een ruimte te huren tegen 
betaalbare prijzen. Een ideale oplossing dus voor uw start-
up, studio, atelier, kantoor of pop-up winkel. U kunt ook con-
tact met Entrakt opnemen om evenementen te organise-
ren. Voorzie in een voordelig kader dankzij onze gebouwen 
met een rijk industrieel of historisch verleden !

Wonen



Rotor DC
Rotor DC demonteert en recupereert bouwmaterialen. Deze 
materialen worden behandeld en opgewerkt om een breed gamma 
‘kant-en-klare’ herbruikbare materialen aan te bieden. De winkel 
en zijn diensten richten zich zowel op bouwprofessionals als 
op particulieren.

Voor professionals en particulieren

Tegels 
Tegels uit keramiek, cement, Terrazzo, Terracotta... De win-
kel biedt een breed gamma aan gerecupereerde tegels.

Reiniging van tegels 
RotorDC verstrekt een dienst voor de reiniging van kerami-
sche tegels. Het resultaat zijn tegels zonder enig spoor van 
mortel... klaar voor hergebruik.

Natuursteen 
Belgisch hardsteen, marmer, basalt, travertijn.. RotorDC be-
schikt over een grote voorraad teruggewonnen natuursteen 
van vloeren, muren en schoorstenen. 

Ijzerwaren 
De afdeling ijzerwaren biedt een grote keuze aan onderde-
len van de jaren dertig tot nu: deurknoppen, deurstoppen, 
bewegwijzering, handgrepen, sloten, haakjes…

Vloeren 
RotorDC zorgt voor de recuperatie en opwerking van 
vloeren van diverse soorten hout. De winkel biedt ook een 
assortiment van natuurlijke producten voor de afwerking 
van materialen (oliën, wassen, enz.).

Verlichtingsarmaturen 
De ateliers van RotorDC brengen een grote waaier van oude 
armaturen in overeenstemming met de normen. Het mees-
te glaswerk is tussen 50 en 100 jaar oud, maar de bevesti-
gingen en bedrading worden vernieuwd zodat spaarlampen 
gebruikt kunnen worden.

Sanitair
De door RotorDC gerecupereerde sanitaire elementen 
(toiletpotten, wastafels, urinoirs) worden grondig gereinigd 
en ontkalkt, om ze terug hun oude glorie te geven. RotorDC 
heeft ook een stabiel aanbod aan badkameraccessoires: 
spiegels, schapjes, zeepbakjes, toiletpapierhouders…

Verdelingen
Kantoorscheidingswanden maken deel uit van de door 
RotorDC voorgestelde producten. Hiermee kunnen ruimtes 
ingericht worden met een een bijzonder modulair materiaal 
dat geschikt is voor hergebruik. Voor speciale monta-
ges werd het assortiment aangevuld met enkele nieu-
we onderdelen.

Deuren
Antieke deuren van Brusselse huizen, technische deuren 
van kantoorgebouwen: brandwerend, geluidwerend, be-
glaasd of eenvoudig... Dankzij zijn depot-verkoopdienst en 
zijn werven biedt RotorDC een selectie van deuren, gaande 
van unieke exemplaren tot grote hoeveelheden.

Andere meubelelementen
Tafels, kasten, stoelen, brandkasten... de winkel herbergt 
nog heel wat andere schatten !

Contact

Rotor DC 
Oprichting: 2016
Florence Meessen
Prévinairestraat 58  
1070 Anderlecht
www.rotordc.com 
info@rotordc.com

Wonen



Trait Déco
Trait Déco herstelt meubels en realiseert op een ecologisch 
verantwoorde wijze (milieuvriendelijke technieken en materialen) 
interieurinrichtingen voor particulieren en professionals.

Contact

Trait Déco  
Oprichting: 2017
Stéphanie Cornet
De Selliers de Moranvillelaan 50   
1082 Sint-Agatha-Berchem
www.traitdeco.be 
info@traitdeco.be

Meubilair op maat en levering van 
opgewaardeerde meubels 

Om te voldoen aan de vraag van bedrijven naar de uit-
rusting van ontspannings-, commerciële en co-working 
ruimtes, vindt u bij Trait Déco een assortiment op maat 
gemaakte meubels van opgewaardeerde materialen (hout 
en metaal) die behandeld werden met natuurlijke produc-
ten. Bezoek de winkel op traitdeco.be of stuur uw vraag per 
e-mail info@traitdeco.be.

Voor professionals en particulieren

Interieurservice voor 
professionele ruimten 

Wilt u graag begeleid worden bij het creëren en uitrusten 
van professionele ruimtes (kantoren, horeca, winkels...)? 
Dan is TRAIT DECO uw onmisbare partner om een 
GEZOND en DUURZAAM ecologisch verantwoord (milieu-
vriendelijke materialen) project te creëren.

Opleiding: Hoe kantoren/
commerciële ruimtes op een 
ecologische verantwoorde wijze 
herstellen 

U bent verantwoordelijk voor het beheer en de renovatie 
van de professionele ruimtes? Kom deze opleidingen vol-
gen die gegeven worden door deskundigen in ecologisch 
verantwoordelijk inrichten. Op het programma : 

 - De opwaardering van materialen
 - Het gebruik van natuurlijke producten
 - Upcycling

Opleiding: Op natuurlijke wijze je 
werk- en leefruimte creëren (tips, 
trucs en toepassing) 

Welzijn is een essentiële pijler geworden in het beheer van 
uw teams. Om betekenis op de werkplek en samenhang 
binnen groepen te creëren, wordt wellnesstraining aange-
boden aan werknemers in de vorm van workshops :

 - schilderen met natuurverf
 - zelf verf maken
 - kleine ecologische herstellingen in huis
 - lenteschoonmaak buiten: ramen, houtwerk,
 - terrassen…

Formule en creatie van een groep op verzoek:  
info@traitdeco.be

Voor professionals

Wonen
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Bonjour Maurice
Bonjour Maurice ontwerpt en verkoopt ethische en omkeerbare 
kleding voor kinderen van 0 tot 10 jaar Hun bijzonder kenmerk? 
Het de ouders gemakkelijker maken en de kinderen een grotere 
autonomie bieden.

Voor particulieren

Contact

Bonjour Maurice 
Oprichting: 2016
Céline Lejeune
Kasteleinsplein 22  
1050 Elsene
www.bonjourmaurice.be 
celine@bonjourmaurice.be

Box 
De box, dat zijn 7 kledingstukken naar keuze voor 48 
outfits. Het aanbod dat het de ouders makkelijker maakt, 
kinderen een grotere autonomie biedt en tot 55% bespa-
ring biedt. 

Kleding



ISATIÓ
ISATIÓ revaloriseert en verwerkt textielresten tot producten met hoge 
toegevoegde waarde. Het werk van ISATIÓ begint met het materiaal: 
kleuren, vezels, texturen vormen de basis voor het conceptualiseren 
van producten. Ze zijn de uitdrukking van een passie, elk stuk is uniek 
en exclusief. De creaties worden ontworpen en vervaardigd in Brussel 
en omvatten een sociaal engagement met liefde voor het milieu.

Voor professionals

Contact

ISATIÓ – Beyond the fabric 
Oprichting: 2014
Jordi Tió Rotllan
Vlieger Thieffrystraat 48  
1040 Etterbeek
www.isatio.com 
jordi.tio@isatio.com

Textielproducten op maat
ISATIÓ luistert naar de wensen van zijn klanten en biedt 
een service op maat. Afhankelijk van de behoeften zorgen 
zij voor het ontwerp, de conceptie en de productie van 
textielaccessoires.

Bedrijfsgeschenken  
Zero waste goodies

“Designed with sense” textielproducten speciaal ontworpen 
voor werknemers, partners of medewerkers (met integratie 
van het bedrijfslogo). Al deze producten zijn uniek, afkom-
stig uit de circulaire economie en geproduceerd in Brussel. 
Het kan gaan om kleding of mode- accessoires.

Team Building: “Textile Explore” 
Eén sessie

Een opwaardering en omvormen van textielresten, via de 
volgende activiteiten:
- 3R’en - REUSE, REPAIR, RECYCLE
Een workshop om een kledingstuk te herstellen, een nieu-
we look te geven, om te vormen of te personaliseren.
- TAS MET OPSCHRIFT
Creatie van een reeks tassen met creatieve, speelse en 
unieke opschriften.
-SHOPPING BAG and Co.
Creatie van een reeks tassen: broodtas, fruittas, 
groentetas...
- FUROSHIKIS
Creatie van een reeks verpakkingsstoffen in verschillende 
afmetingen.
Ontdekking van vouwtechnieken.
Elk van deze activiteiten zal worden onderverdeeld in 
verschillende
submodules:
1. De juiste stoffen kiezen
2. Een assortiment kleuren, vezels, texturen, enz. creëren
3. Vertrouwd raken met de naaimachine
4. Afwerkingen samenbrengen en bedenken
5.  Op ludieke wijze nuttige producten maken, een creatieve 

en unieke Do It Yourself

Team Building: “Textile Explore” 
Meerdere sessies

ISATIÓ biedt dezelfde activiteiten aan als de “Textile Expe-
rience”, maar in meerdere sessies wat het mogelijk maakt 
om verder te gaan in het ontwerpproces. 
De hele activiteit kan afgesloten worden met een collec-
tieve modeshow, een expositie of een uitwisselingsevene-
ment tussen deelnemers.

Teambuilding op maat
ISATIÓ stelt voor om de werknemers te betrekken bij het 
ontwerpen van de werkruimtes (rustruimte, vergaderzaal, 
evenementruimtes...).

Kleding



La Ritournelle
La Ritournelle is een tweedehandswinkel voor kinderen van 
0 tot 8 jaar en voor zwangere vrouwen. Je vindt er een reeks 
kwaliteitsartikelen, gemaakt om lang mee te gaan.

Voor particulieren

Contact

La Ritournelle 
Oprichting: 2018
Stéphanie Roisin
Madeliefjesstraat 77  
1030 Schaarbeek
www.ritournelle.be 
hello@ritournelle.be

Van hand tot hand
De selectie van La Ritournelle omvat voornamelijk tijdloze 
kwaliteitsartikelen, gemaakt om lang mee te gaan. ‘Twee-
dehands’ vertraagt de productie en vermindert de hoeveel-
heid afval.

Kleding



Oxfam
Oxfam-Solidarité recupereert, sorteert en revaloriseert jaarlijks 
duizenden objecten, ten voordele van zijn solidariteitsprojecten 
wereldwijd. Meer dan 1.000 vrijwilligers, personen in beroeps- 
inschakeling en werknemers wisselen elkaar af om textiel- en IT-
artikelen, boeken en pluralia een tweede leven te geven.

Tweedehands textiel
Wat als het minst vervuilende kledingstuk het kledingstuk 
was dat niet geproduceerd moet worden? Hou je van 
unieke kleding, schoenen en accessoires? Vintage, klassiek 
of recent... in de tweedehandswinkels van Oxam vind je 
duizenden artikelen. 

Tweedehands spullen
De keuken of een studentenkot uitrusten? Vindt u het leuk 
om objecten een andere functie te geven? Of misschien 
bent u een verzamelaar? Onze winkels herbergen tal van 
schatten…

Van hand tot hand
Aanraders, unica, klassiekers... de vrijwilligers van de 
Oxfam-boekwinkels selecteren de beste boeken om het 
dagelijkse leesplezier van duizenden werken te verlengen.

Tweedehands informatica
Oxfam recupereert duizenden laptops en desktops en biedt 
ze aan tegen aantrekkelijke prijzen, met 1 jaar garantie. De 
dienst na verkoop wordt verzorgd door onze gespeciali-
seerde teams in één van de 10 winkels in de FWB.

Voor particulieren

Tweedehands informatica
Wenst u uw school, vereniging of kmo uit te rusten met 
krachtige computers tegen redelijke prijzen? Zoek niet 
langer, ons assortiment van laptops/desktops en accessoi-
res voldoet zeker aan uw behoeften. Neem contact op met 
één van onze winkels voor een gepersonaliseerd aanbod. 
Bij ons kunt u ook terecht voor kantoormeubels tegen een 
zacht prijsje.

Voor professionals

Contact

Oxfam
Lien Baeten
Vier-windenstraat 60  
1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.oxfam.org 
lien.baeten@oxfam.org

Kleding
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CYCAD
CYCAD stelt elektrische bamboefietsen ter beschikking die in Brussel 
worden gemaakt met Belgisch bamboe. Hun klanten zijn de gebruiker 
en niet langer de eigenaar van de fietsen. CYCAD zorgt bijgevolg 
eveneens voor het onderhoud en de herstelling van de fietsen en 
vervangt ze in geval van diefstal.

Contact

CYCAD 
Oprichting: 2016
Perrine Collin
Maarschalk Fochlaan 33  
1030 Schaarbeek
www.cycad.be 
perrine@cycad.be

Een bamboefiets huren
Met CYCAD hoeft u alleen maar te trappen, wij zorgen voor 
de rest. We stellen u een bamboefiets ter beschikking, die 
gemaakt is in Brussel, en wij zorgen voor het onderhoud, 
herstellingen en zelfs vervanging in geval van diefstal.

Voor particulieren

Bamboefietsen voor uw team
Onderscheid u van de massa en kies voor zachte mobiliteit 
met onze in Brussel gemaakte bamboefietsen. CYCAD 
heeft een vloot van bamboefietsen ter beschikking voor 
u en uw team. U hoeft alleen maar te trappen, wij zorgen 
voor de rest.

Voor professionals

Vervoer



Cyclo
Cyclo doet er alles aan om fietsers op de baan te houden, om 
ongebruikte fietsen opnieuw in het Brusselse verkeer te brengen 
en om herbruikbare onderdelen van afgedankte fietsen opnieuw in 
omloop te brengen.

Contact

Cyclo 
Oprichting: 2003
Geert Steendam
Vlaamsesteenweg 85  
1000 Brussel
www.cyclo.org 
geert@cyclo.org

Verkoop van tweedehands fietsen
Een ruime keuze aan tweedehands kwaliteitsfietsen met 
garantie, ook online.

Beurs van tweedehands fietsen 
(C2C)

Breng uw fietsen mee en laat ze schatten door ervaren
herstellers. Koop en verkoop in alle vertrouwen.

Voor particulieren

Herstelling van fietsen ter plaatse
Laat de fietsen van uw bedrijf herstellen in de Brusselse-
fietspunten.

Ophalen van fietsen die niet 
(meer) worden gebruikt

Kapotte of afgedankte fietsen versperren uw garage? Cyclo 
komt ze halen en biedt ze een kans op een nieuw leven vie.

Voor professionals

Vervoer



SUMY
SUMY is een adviesbureau op het gebied van duurzame logistiek en 
ecologische mobiliteit.

Voor professionals

Contact

SUMY 
Oprichting: 2013
Hinde Boulbayem
Honoré Longtinstraat 3  
1090 Jette
www.sumy.be 
hinde.boulbayem@sumy.be

Reverse Logistics “ReLo”
Omgekeerde logistiek “ReLo” 
SUMY biedt expertise en een uitvoeringsplan voor specia-
listen van de stedelijke bevoorradingsketen bij de uitvoering 
van Green Reverse Logistics Operations (Ecologische 
ReLoOps). 
De tool van het door SUMY ontwikkelde ReLo-kwaliteits-
systeem draagt bij aan de verbetering van de mobiliteit op 
het interfunctionele, interdepartementale en internationa-
le niveau.

Vervoer



Urbike
Het is maart 2018 opgerichte Urbike is een in fietslogistiek 
gespecialiseerd bedrijf dat bezorgdiensten voor alle soorten goederen 
in Brussel aanbiedt. 
Zo biedt urbike een innovatieve logistieke oplossing voor het 
fietstransport van stadscontainers met een capaciteit tot 1,2 m3 en 
200 kg goederen. Om zijn klanten zo goed mogelijk te ondersteunen 
bij de transformatie van hun logistieke activiteiten ten gunste van 
duurzame en efficiënte distributieoplossingen, biedt urbike bovendien 
een globale en geïntegreerde aanpak die kan worden aangepast aan 
de behoeften van elke klant. 
Urbike positioneert zich als een accelerator van verandering inzake 
stedelijke logistiek en stimuleert het gebruik van vrachtfietsen ter 
vervanging van bestelwagens en lichte vrachtwagens. Zijn missie 
is om de mobiliteit en de levenskwaliteit in het hart van de stad te 
transformeren door leveringen per fiets innovatief en concurrerend te 
maken dankzij containerisatie. Met zijn zinvolle coöperatieve model 
combineert het een hoog dienstverleningsniveau met hoogwaardige 
plaatselijke werkgelegenheid. 

Contact

Urbike SC 
Oprichting: 2018
Philippe Lovens
Van Volxemlaan 233  
1190 Vorst
www.urbike.be 
info@urbike.be

Levering van allerlei 
soorten goederen 

Urbike is een in fietslogistiek gespecialiseerd bedrijf dat 
bezorgdiensten voor alle soorten goederen in Brussel 
aanbiedt. Urbike biedt met name een innovatieve logistieke 
oplossing voor het fietstransport van stadscontainers met 
een capaciteit tot 1,2 m3 en 200 kg goederen. 
Dankzij zijn expertise biedt urbike een brede waaier aan 
bezorgdiensten: ophaling bij de klant, retour en terugname 
van lege verpakkingen (omgekeerde logistiek), opvolging 
begunstigde (verzending van sms’je met trackinglink van 
de koerier), opvolging klant (feedback en opvolging van de 
ritten achteraf), goederenopslag in magazijnen, in rekken 
plaatsen, voorbeeldhouding bij begunstigden, sociaal toe-
zicht, verdeling van flyers op verzoek, enz. 
(al dan niet levensmiddelen, verse producten, bloemen, 
warme maaltijden, dranken, geneesmiddelen, grote ver-
pakkingen, al dan expressleveringen, transport van fietsen, 
palletvervoer, enz.). 

Aanhangwagens en containers die 
getrokken kunnen worden met de 
fiets. Vrachtfietsen

Urbike is de exclusieve distributeur van aanhangwagens 
en containers van het merk FlexiModal in België. Deze aan-
hangwagens kunnen gebruikt worden voor het fietstrans-
port van allerlei soorten pallets en containers: urbike 
verkoopt ook elektrische vrachtfietsen. 

Voor particulieren

Consultancy, expertise, advies en 
implementatie voor fietslogistiek. 
Projectbeheer en innovatie in de 
stadslogistiek.

Dankzij een multidisciplinair team met een sterke expertise 
op het gebied van stadslogistiek biedt urbike globale onder-
steuning bij de implementatie van een fietsbezorgdienst. 
Het doel is om volledige ondersteuning te bieden in het 
proces van logistieke transformatie ten gunste van meer 
verantwoorde oplossingen die beter zijn aangepast aan de 
beperkingen van de stedelijke distributie. 
Urbike biedt bedrijven/instellingen ook ondersteuning aan 
bij het gebruik van de vrachtfiets als werktool.

Opleiding
Met zijn ervaring als fietsbezorgbedrijf traint en begeleidt 
urbike kandidaat-koeriers (uiteenlopende profielen). De 
training kan specifiek zijn voor een bepaalde dienst of ze 
kan algemeen zijn voor elk soort dienst. 
Urbike geeft presentaties over het werk als fietskoerier 
en zorgt voor de selectie, opleiding en begeleiding van 
koeriers.

Voor professionals

Vervoer
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Les Débrouillardes
Les Débrouillardes organiseren cursussen doe-het-zelf en 
handenarbeid zodat iedereen zelf alle kleine alledaagse problemen in 
en rond het huis kan oplossen.

Contact

Les Débrouillardes 
Création: 2015
Lucie Thieule
Henry Dunantlaan 31-6A  
1140 Evere
www.lesdebrouillardes.be 
contact@lesdebrouillardes.be

Cursus doe-het-zelf -  
kleine werken 

Cursus van een halve dag om praktische doe-het-zelfvaar-
digheden te leren: elektriciteit, loodgieterij, boren, enz.

Cursus doe-het-zelf - renovatie 
Cursus van een halve dag om gewapend (getraind) te zijn 
om kleine renovaties bij zich thuis te verrichten: tegelwerk, 
schilderen, isolatie, Gyproc, enz.

Cursus doe-het-zelf - hout 
Cursus van 3.30 uur houtbewerking of meubelrestauratie 
om te leren omgaan met gereedschap.

Stage doe-het-zelf - hout 
Stage tijdens meerdere avonden om in de praktijk te leren 
houtbewerken: meubels maken, restaureren.

Voor particulieren

Cursussen doe-het-zelf 
Praktische doe-het-zelf cursussen die mensen samen-
brengen, zelfvertrouwen geven en aan iedereen ten goede 
komen (cursussen uit catalogus of op maat). 

Workshop houtbewerking 
Een workshop onder begeleiding van een professional waar 
de groep eigen houten constructies maakt. Ideaal voor 
teambuilding, een wijkactiviteit, enz.

Voor professionals

Cours de Bricolage et de Travaux Manuels

Doe-het-zelf workshops

Entertainment



Lokado
Lokado is een duurzaam cadeaubonsysteem dat de korte keten 
in Brussel en omgeving bevordert. Een houten kaart (oplaadbaar 
met ‘zaden’) geeft toegang tot ervaringen, bezoeken, proeverijen, 
workshops en zelfs teambuildingactiviteiten bij partners van Lokado.

Contact

Lokado  
Oprichting: 2018
Anna Bánfi
Sint-Lambrechts-Woluwelaan 45  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.lokado.be 
anna@lokado.be

Duurzame cadeaubon 
Heb je het gehad met die mokken die in China wordt ge-
produceerd? Ben je op zoek naar een nuttig eindejaarsge-
schenk? Een waardig afscheidscadeau vol emotie?
Lokado biedt een lokale, duurzame en ludieke cadeaubon 
De ontvanger heeft één 1 jaar de tijd om te kiezen uit een 
hele reeks activiteiten, producten en diensten die worden 
aangeboden door onze selectie van partners: kleine duur-
zame ondernemingen en verenigingen. 
Met Lokado doe je verschillende goede daden tegelijk: 
je biedt een geschenk aan dat bevalt, je steunt de lokale 
werkgelegenheid en je vraagt aandacht voor het milieu. 
Contacteer ons voor een aanbod op maat!

Duurzaam Team Event 
Wilt u uw werknemers een nuttige tijd van samenzijn 
bieden? Met het Team Events-aanbod van Lokado kunt u 
‘s voormiddags de communicatie tussen collega’s ver-
beteren, ‘s middags lokaal, biologisch en lekker eten en ‘s 
namiddags deelnemen aan een recreatieve of inspirerend 
activiteit! Eventjes tijd tijdens de middagpauze? Waarom 
niet met Lokado! Lokado biedt innovatieve en inspirerende 
workshops die beantwoorden aan uw behoeften. Contac-
teer ons voor de activiteitenbrochure en voor een persoon-
lijke offerte! 

Voor professionals

Duurzame cadeaubon 
Doe uw dierbaren ervaringen cadeau! Met de Lokado-ca-
deaubon geeft u toegang tot allerhande activiteiten die 
toegelicht worden op de website lokado.be en die allemaal 
verband houden met de Brusselse en Belgische circulaire 
economie, als vruchtbare bodem! Er is voor elk wat wils! 
Doe deze gedematerialiseerde bon cadeau, dit zal zeker 
gewaardeerd worden! Een genereuze en ludieke manier 
om uw kleine zaadje te zaaien in het veld van de ecologi-
sche transitie! 

Voor particulieren

Entertainment



Orybany
Orybany ondersteunt lokale ambachtslieden/ontwerpers en 
projecten die ijveren voor een meer ethische en duurzame mode. 
Onze activiteiten zijn onder te verdelen in 4 gebieden: de ethische 
en duurzame winkel - creatieve workshops - de creatieve markten 
- een begeleiding van onze ambachtslieden/ontwerpers voor de 
ontwikkeling van hun activiteiten via diverse pop-up evenementen 
en exposities.

Contact

Ateliers Orybany asbl 
Oprichting: 2013
Juliette Berguet
Sint-Goriksplein 18  
1000 Brussel
www.orybany.com 
info@orybany.com

Creatieve doe-het-zelf workshops 
Zin in een creatief moment van samenzijn en samen-
werken? Onze ambachtslieden/ ontwerpers organiseren 
workshops in bloemsierkunst, naaien, upcycling. Laat je 
nieuwsgierigheid de vrije loop en laat je begeesteren door 
hun expertise en goed humeur! Workshops à la carte of 
op maat...

Voor particulieren

Zin voor duurzaamheid ! 
Versterk de cohesie tussen uw medewerkers en breng 
hen samen rond een creatief werk! Denk daarbij aan de 
toekomst en ga voor een duurzame afvalvrije activiteit! 
Workshops à la carte of op maat.

Workshop afvalvrije lunch 
Initiatieworkshop voor een afvalvrije lunch. Ontdek groen-
ten, smaken en aroma’s en leer bewust kopen. Aan de hand 
van voedsel en voedselverpakkingen wordt u begeleid op 
uw ontdekkingstocht naar een afvalvrije lunch voor minder 
plastic op uw bord en in uw lichaam.

Voor professionals

Entertainment
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Brussels Food Business 
Center (BFBC)
Brussels Food Business Center (BFBC) opent zijn professionele 
keukens om nieuwe ondernemers hun concept in echte 
omstandigheden te laten testen en het zo nodig aan te passen, 
experts in de voedselverwerking geven hierbij advies en de aankoop 
van ingrediënten, de verpakkingsdiensten en de logistieke diensten 
worden gedeeld.

Voor professionals

Verhuur van een professionele 
keuken 24u/7d 

Volledig ingerichte keuken (Electrolux air-o-stoomoven met 
10 niveaus, kookplaat, grote sauteerpan, inox tafels, koel-
kasten van het merk Diamond, snelkoeler, sluitmachine, 
kleine standaarduitrusting zoals potten, pannen, schalen, 
gardes, puntzeven, pollepels mixer, grote mixer... en koude 
keuken met pastamachine, koelkast en vriezer, kleine 
standaarduitrusting zoals beslagkommen, gardes, pannen-
likkers, vergiet, blender, weegschaal, snijrobot... en dit alles 
in overeenstemming met de hygiënenormen (FAVV). 

Starters Pack
U staat aan het begin van uw voedselproject en wilt het op 
een flexibele manier lanceren? De Starters-formule laat u 
toe om stapsgewijs in uw eigen tempo te evolueren dankzij 
het gebruik van volledig uitgeruste professionele keukens. 
De beste optie om met uw producties te starten en profes-
sionele begeleiding te krijgen. Ga ervoor en doe mee!

Events Pack
U organiseert af en toe evenementen, workshops of ate-
liers? Dan is deze optie voor u. 
Dankzij deze formule kunt u onze keukens op modulaire 
wijze gebruiken en krijgt u advies. Geïnteresseerd? Dan 
horen wij dat graag!

Pack Begeleiding
Begeleiding bij uw aanvragen voor een FAVV-vergunning, 
biologische certificering, zoektocht naar leveranciers, 
berekening van de productierentabiliteit, verbetering van 
fabricageprocessen, enz.

Membres Pack
Uw voedselproject is al stevig verankerd en doet het goed, 
dan is de Ledenformule de geknipte oplossing voor u. Ze 
is bedoeld voor personen die tijdens het jaar nood hebben 
aan een zekere herhaling in ons atelier en verleent deze 
personen 24u/7d prioriteit op de planning van onze volledig 
uitgeruste keukens. Wij begeleiden u graag bij uw avontuur.

HACCP-Coach

 - Hygiëneplan: reinigings- en ontsmettingsplan.
 - Controle van de temperatuur.
 - Ongediertebestrijding.
 - Traceerbaarheid: Producten voor aankoop, ontvangst, 

opslag en bereiding.
 - Klachten en registratiemeldingen.
 - Documentatie
 - Informatie over allergenen.
 - Uitvoeren van een risicoanalyse

Contact

Brussels Food Business Center  
(BFBC) Oprichting: 2018
Sara Dirkx
Dieudonné Lefèvrestraat 27  
1020 Laken
www.bfbc.be 
bfbc@outlook.be

Uitrusting



CF2D
CF2D geeft Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 
een tweede leven dankzij activiteiten op het gebied van sociale 
economie en milieu: inzameling, heringebruikname en recycling van 
computerapparatuur.

Contact

CF2D  
Oprichting: 2004
Mustapha Jabour
Fernand Demets kaai 55  
1070 Anderlecht
www.cf2d.be 
atelier@cf2m.beÉCONOMIE SOCIALE & 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Verwijdering en recyclage 
Volledige dienst voor het beheren en verwijderen van AEEA 
(Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) en 
behandeling met het oog op recyclage.

Gegevensverwijdering 
Gecertificeerde gegevensverwijdering: - Eenvoudige for-
mattering. - ‘Low Level 3 pass’ formattering. en recyclage 
van harde schijven. 

Computerapparatuur 
Verkoop van laptops, computers, schermen, diverse acces-
soires, geherconfigureerd en gewaarborgd.

Voor particulieren

Netwerkapparatuur 
Verkoop van servers, switches, routers en firewalls, geher-
configureerde en gewaarborgde apparatuur.

Voor professionals

Uitrusting



Eco Tap
Eco-Tap heeft de ambitie om de distributie van 100% afvalvrije 
vloeibare producten zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor werd 
een automatische dispenser voor vloeibare producten ontwikkeld die 
in de winkel geplaatst wordt. Via de dispensers verkopen wij vloeibare 
producten van Belgische producenten. Momenteel bestaat ons 
assortiment van vloeibare producten uit onderhoudsmiddelen, maar 
het is de bedoeling om het uit te breiden naar andere toepassingen.

Contact

Eco-Tap (Zero Waste Solutions) 
Oprichting: 2019
Arthur Peemans
Tervatestraat 78/4  
1040 Etterbeek
www.eco-tap.be 
arthur@eco-tap.eu

Dispenser voor vloeibare bulk
Verhuur van een dispenser om op eenvoudige en geauto-
matiseerde wijze vloeibare bulk aan uw klanten te verko-
pen. 100% Belgisch en 100% afvalvrij.

Voor professionals

Wasmiddel
Wasmiddel (Belgisch).

Allesreiniger
In België geproduceerd schoonmaakproduct 
met milieukeur.

Vaatwasmiddel
In België geproduceerd vaatwasmiddel met milieukeur.

Hydro-alcoholische gel
Belgische hydro-alcoholische gel.

Wasverzachter
Wasverzachter.

Voor particulieren

Uitrusting



Konligo
Konligo biedt eventmanagers de kans om zich te onderscheiden 
tijdens evenementen van hun klanten of hun eigen evenementen 
door aantrekkelijke, herbruikbare structuren (stands of tenten) aan te 
bieden die niet langer in meerdere dagen maar in minder dan een uur 
worden opgezet.

Voor professionals

Contact

Konligo 
Oprichting: 2018
Aushim Koumar
Witte Patersstraat 4  
1040 Etterbeek
www.konligo.com 
aushim@konligo.com

FasTival 
De FasTival is een modulaire in het oog springende stand 
voor outdoor evenementen, die in 10 minuten wordt geïn-
stalleerd en bestand is tegen hoge windbelasting. Hij kan 
gebruikt worden als tent, podium, ingang, tunnel, enz.

Arko 
De Arko is een stand voor indoor evenementen met 
meerdere configuratiemogelijkheden. Deze stand wordt in 
minder dan 10 geïnstalleerd en is super innovatief. De Arko 
kan fungeren als stand, bar, ontsmettingsunit, enz.

Uitrusting



Shayp
Shayp maakt een einde aan geld- en waterverspilling dankzij zijn 
eenvoudige en intuïtieve technologie: een technologische service 
voor leidingbewaking die onderhoudsafdelingen waarschuwt in geval 
van waterlekken.
Waterlekken, een plaag voor vastgoedparken:

 - Eén gebouw op twee kampt met lekken.
 - 95% van de lekken wordt niet spontaan gedetecteerd.
 - toilet dat lekt kan tot € 6 000/jaar kosten.
 - lekken verhogen uw waterrekening met 10 tot 60%.

Met een gemiddelde daling van de waterfactuur met 20% en een 
bewezen uitzonderlijk investeringsrendement heeft Shayp de grootste 
Belgische grondeigenaars al enkele miljoenen euro’s aan water helpen 
besparen. Stad Brussel, de NMBS, BPost, Lidl, Cohabs... Sluit u aan!

Voor professionals

Contact

Shayp  
Oprichting: 2017
Cécilia Masut
Witte Patersstraat 4  
1040 Etterbeek
www.shayp.com 
cecilia@shayp.com

Shayp 2ZERO 
Door uw teams op het terrein de middelen te verstrekken 
om reactief te handelen en hun interventies te prioriteren, 
helpt Shayp u om de plaag van lekken en waterschade te 
bestrijden. De preventieve onderhoudsoplossing van Shayp 
is eenvoudig en kant-en-klaar: niet-invasieve apparatuur die 
op de meter wordt geïnstalleerd met 24/7 toegang tot de 
datavisualisatieservice en lekdetectiewaarschuwing op pc 
en smartphone. Resultaat: een gemiddeld investeringsren-
dement van minder dan 1 jaar, gemotiveerde veldteams en 
waterbesparing.

De kant-en-klare oplossing bestaat uit:

 - de POLY4-apparatuur, die gewoon op de bestaande 
watermeters wordt geïnstalleerd, zonder bedrading, 
zelfs in de meest extreme omstandigheden (kelder, zeer 
vochtige of stoffige omgevingen, afgelegen locatie).

 - de applicatie Shayp 2ZERO: een tool voor het dagelijk-
se beheer van de activiteit van de teams: onmiddellijk 
lekken visualiseren, interventies annoteren, het resultaat 
van een herstelling in recordtijd zien... dit alles op een-
der welk moment op smartphone of PC 

Het tariefaanbod is afgestemd op uw financieringskeuze: 
contract van 5 of 10 jaar, voor een eenmalige of jaarlijk-
se betaling. 
De Shayp-oplossing in een notendop:

 - opname van meterstanden/waterverbruik (met een 
korreligheid van 6 minuten), 24/7 beschikbaar en expor-
teerbaar (csv-bestand)

 - op PC of smartphone - intuïtief aflezen
 - automatische waterlekdetectie en waarschuwing met 

de applicatie 2ZERO
 - POLY4-apparatuur die op de bestaande meter wordt 

geïnstalleerd, water- en stofbestendig (IP67), eenvoudig 
te installeren (accu, ingebouwde connectiviteit, gebruik 
van de bestaande meter)

 - flexibele tariefformule

U wilt ook toegang hebben tot uw gas- en elektriciteits-
verbruik of uw waterverbruik weergeven op uw huidige 
energieplatform: geen probleem. 
En kers op de taart: het geheel wordt ontworpen en ver-
vaardigd in België.

Uitrusting



Usitoo
Usitoo vereenvoudigt het huren van apparatuur voor bedrijven 
en particulieren. 
Materiaal huren dat je weinig gebruikt, betekent op een verantwoorde 
wijze omgaan met hulpbronnen, bovendien is het voordelig en 
eenvoudig: de online gereserveerde artikelen worden binnen 24 uur 
geleverd bij de desk van uw kantoor of in het relais van uw keuze. 
Een gehuurd object is goed voor een besparing van 279 kg CO2 en 
45 kg natuurlijke hulpbronnen. 

Contact

Usitoo  
Oprichting: 2016
Xavier Marichal
Birminghamstraat 102  
1070 Anderlecht
www.usitoo.be 
info@usitoo.be

Bedrijfsaccount bij Usitoo 
Kies voor een pro-account bij Usitoo... zo kan uw or-
ganisatie alle benodigdheden huren voor het inrichten, 
onderhouden en schoonmaken van haar ruimten, voor 
het organiseren van originele personeelsfeesten en voor 
andere professionele activiteiten... Usitoo levert het gere-
serveerde materiaal binnen 24 uur, rechtstreeks op de site 
van uw bedrijf. 

Sustain@ble gift 
Wilt u eens iets anders doen en uw klanten, vrijwilligers of 
klanten aangenaam verrassen: doe hen dan een Usitoo-
kaart cadeau. Ze kunnen dan op ontdekking gaan in de 
uitgebreide online catalogus van Usitoo en zo hun eerste 
items huren. 
Een nuttige, gemakkelijke, economische manier om uw 
waarden te delen en uw MVO-strategie te ondersteunen.

Happy@Work 
Uw personeel krijgt een aanzienlijke korting op alle 
Usitoo-tarieven. Wij leveren met uw toestemming hun 
bestellingen bij de desk van de onderneming.

Voor professionals

Usitoo-cadeaukaart 
Wilt u uw dierbaren graag een nuttig, voordelig en duur-
zaam cadeau geven? Liefhebbers van doe-het-zelven, 
tuinieren, reizen, feestelijke momenten met familie of vrien-
den... doet u beslist een plezier met de Usitoo-cadeaukaart 
(vanaf 10 euro)! De ontvanger kan dan, naargelang van zijn 
behoeften en wensen, alle items uit onze catalogus huren.

Voor particulieren

Huren bij Usito 
Doe-het-zelf, tuinieren, feesten, reizen, vrije tijd... Bij Usitoo 
huurt u alles wat u slechts sporadisch nodig hebt, vanaf 1 
euro per dag. Reserveer online: www.usitoo.be/catalogue 
en kies het relaispunt waar u de levering wenst te ontvan-
gen. Zo simpel is het! Het is eenvoudig, het is economisch, 
u bespaart plaats en u strijdt tegen onnodige verspilling 
van hulpbronnen ! 

Voor particulieren

Uitrusting
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L’ouvroir
L’ouvroir revaloriseert alle soorten textiel, papier, karton en 
voorwerpen door middel van assemblage- en confectietechnieken. 
Deze onderneming voor aangepast werk werkt ook samen met 
ontwerpers voor de productie van prototypes.

Contact

L’ouvroir  
Oprichting: 1927
Sébastien Van Rossem
Bodegemstraat 78  
1000 Brussel
www.l-ouvroir.be 
louvroir@skynet.be

Sesam 
De MIVB, Net Brussel, Recy-K en l’ouvroir hebben hun 
krachten gebundeld om de oude oranje ontwaardingsma-
chines te recycleren. De ontwaardingsmachines werden 
ontdaan van hun elektronische componenten en door 
de designer Pierre-Emmanuel Vandeputte herontwor-
pen om uiteindelijk een nieuw leven te krijgen als ‘Se-
sam’-sleutelkastjes. 

Court-circuit 
L’Ouvroir, l’Atelier Peau en Les Petits Riens hebben samen 
‘Court-Circuit’ gecreëerd. 
L’Atelier Peau ontwerpt een collectie lederwaren op basis 
van de lederoverschotten van Les Petits Riens; de leder-
waren zelf worden vervaardigd door personen met een 
handicap die bij L’Ouvroir werken, ‘Court-Circuit’ is een 
100% Brussels collaboratief merk.

Tas Jacques Delens 
De opvouwbare boodschappentassen worden volledig ge-
maakt uit de vlaggen van het bouwbedrijf Jacques Delens 
die rond bouwplaatsen worden geplaatst. Het bijzondere 
aan dit product is dat elk element van de vlag gerevalori-
seerd wordt voor het maken van de tassen: het zakje, het 
trekkoord, de grote zak en zelfs het verklarende label van 
het project dat binnen in de boord van hun zeil gedrukt 
is. Het eco-design wordt tot het uiterste gedreven, want 
behalve de draad worden er voor dit project geen nieuwe 
materialen gebruikt.

Voor professionals

Etuis Europese Commissie
De etuis worden gemaakt van zeilen die de Europese 
Commissie (Departement Landbouw) gebruikt heeft 
op haar presentatiestands tijdens evenementen in 
verschillende landen.

MIVB-kaarthouder 
Kaarthouders gemaakt van leer uit de productieresten van 
de zetels en banken van het MIVB-net. Snijden van het leer 
en graveren van het logo met onze lasersnijder.

Zak Continental
In de schaduw van vooroordelen werken 29 werknemers 
met een handicap aan de ontwikkeling van unieke handtas-
sen op maat.

Voor particulieren

Ondersteuning



Merciki
Merciki vergemakkelijkt de uitwisseling van goederen en diensten 
voor particulieren en bedrijven die willen bijdragen aan een 
duurzame werking. Merciki ontwikkelt een lokaal en solidair 
ecosysteem waarbinnen uitwisselingen gratis zijn dankzij Merci, 
de complementaire valuta die op het intuïtieve en efficiënte digitale 
platform wordt gebruikt. De gebruiker plaatst advertenties met wat hij 
aanbiedt of zoekt. Telkens als de gebruiker een dienst verleent of een 
item schenkt, ontvangt hij Mercis, die hij dan kan gebruiken om op 
zijn beurt te krijgen wat hij nodig heeft. 
Merciki is een economische oplossing om de ecologische voetafdruk 
te verkleinen en de sociale banden te versterken.

Contact

Merciki SRL  
Oprichting: 2019
Scailquin-Straat 60 bus 205   
1210 Sint-Joost-ten-Node
www.merciki.be 
info@merciki.be

Merciki Pro Abonnementen 
Merciki Pro heeft de ambitie om de circulariteit van bedrij-
ven te versterken en een solidair ecosysteem te ontwik-
kelen dat het hergebruik van professionele apparatuur en 
de uitwisseling van diensten vergemakkelijkt. Merciki Pro 
steunt op een maandabonnement en biedt bedrijven een 
duurzame oplossing: zo kunnen ze voorwerpen en diensten 
uitwisselen zonder hun financiën te hoeven aanspreken en 
kunnen ze dankzij een dashboard de milieu-impact meten !

Merciki-uitwisselingsbeurzen 
De Merciki-uitwisselingsbeurzen zijn networkingevene-
menten waar de deelnemers goederen en diensten kunnen 
uitwisselen zonder financiële tegenprestatie. Deze evene-
menten zijn bedoeld voor bedrijven, verenigingen en over-
heden en bieden hen de mogelijkheid om bij te dragen aan 
de duurzame ontwikkeling van hun regio of gemeenschap !

Merciki-groepen voor bedrijven 
Wenst u samen met uw werknemers en partners de 
duurzaamheid van uw bedrijf te ontwikkelen en verbeteren? 
Creëer dan uw eigen groep op Merciki en bied hen de mo-
gelijkheid om voorwerpen en diensten uit te wisselen in een 
dedicated bedrijfsonderneming. Bovendien kunt u dankzij 
een dashboard uw milieu-impact meten.

Digitale reclame 
Zet uw onderneming zich in voor duurzame ontwikkeling? 
Profiteer dan van zichtbaarheid op het Merciki-platform om 
een publiek te bereiken dat gevoelig is voor uw waarden.

Merciki Gemeenten/
grondgebieden 

Bent u een overheidsinstantie en wenst u de circulaire eco-
nomie en de solidariteit op uw grondgebied te bevorderen? 
Implementeer er Merciki dankzij een digitale campagne en 
groepen specifiek gewijd aan u regio, en meet in real time 
de effecten van u investering dankzij een dashboard.

Voor professionals

Merciki-account 
Wilt u uw voorwerpen graag een tweede leven geven of uw 
passies en vaardigheden delen in een geest van solida-
riteit? Ga dan voor een gratis Merciki-account en sluit u 
aan bij de duizenden leden die dagelijks voorwerpen en 
diensten uitwisselen !

Voor particulieren

Ondersteuning



Mixua
Ecotours en workshops in Brussel in het kader van teambuilding- 
activiteiten (B2B) of activiteiten voor het publiek (B2C). Nieuw: online 
“eco-masterclasses”.

Contact

Mixua  
Oprichting: 2019 
Emilia Cantero
www.mixua.be 
hello@mixua.be

Eco Tours teambuilding 
Wenst u een onvergetelijke teambuildingactiviteit te bele-
ven rond de thema’s duurzaamheid en ecologie? Tijdens 
Tijdens deze verrassende rondleiding door de stad, nemen 
wij uw team mee naar de meest recente ‘ecologie-adres-
sen’ om producten te ontdekken en om mensen te ontmoe-
ten die gepassioneerd zijn door deze sector. Denk bijvoor-
beeld aan zero waste, fairtrade kleding, lokale producten en 
innovatieve projecten. Bovendien ontmoet u de ambachts-
lieden (van de verandering) en de eco-ondernemers achter 
deze initiatieven. Deze unieke ervaring verenigt uw colle-
ga’s rond een positieve en inspirerende activiteit. U keert 
boordevol tricks en trucs terug naar uw werkplek.

Voor professionals

Ondersteuning



The Lemon Spoon
The Lemon Spoon is een Belgische beweging die stadsjongeren 
inspireert, informeert en uitdaagt in een streven naar een langzamer 
leven, met meer respect voor de planeet, en die welzijn hoog in het 
vaandel draagt. 
Onze missie: digitale inhoud creëren om het bewustzijn te vergroten 
in het licht van de verschillende uitdagingen van de huidige tijd, 
evenementen organiseren om onze gemeenschap te inspireren, en 
tot slot onze followers oriënteren naar een optimale consumptie en 
zinvolle initiatieven. 
Kortom: wij brengen een gemeenschap met een positieve impact 
samen om bij te dragen aan en te helpen bij de evolutie van elk 
individu naar veerkracht. 
Wij ontwikkelen ook een gepersonaliseerde service voor bedrijven 
om hun medewerkers te ondersteunen en te stimuleren in een 
persoonlijke ecologische benadering.

Voor professionals en particulieren

Contact

The Lemon Spoon  
Oprichting: 2018
Caroline Vermeersch
Kroonlaan 227  
1050 Elsene
www.thelemonspoon.com 
caroline@thelemonspoon.com

Begeleiding naar de energie-, 
sociale en ecologische veerkracht 
van uw medewerkers 

Alle diensten die The Lemon Spoon voor zijn gemeenschap 
ontwikkelt (digitale content, evenementen, conferenties, 
boek...) kunnen geheel op maat in uw onderneming ge-
implementeerd worden. Een algemene oplossing om uw 
bedrijf te betrekken bij de veerkracht van zijn personeel en 
intern ideeën te genereren die het bedrijf begeleiden bij zijn 
ecologische transitie.

Influence platform 
The Lemon Spoon heeft momenteel een gemeenschap
van 21.000 followers :

 - 15,5K op Instagram
 - 7k op Facebook
 - 2k Newsletters 

We staan er altijd voor open om onze gemeenschap 
beschikbaar te stellen om zichtbaarheid te geven aan pro-
jecten met sterke waarden die aansluiten op de onze.
Ons publiek is 50% Belgisch, de rest bestaat voornamelijk 
uit Franstalige Europeanen (11% Fransen).
Ons kernpubliek bestaat voornamelijk uit vrouwen tussen 
25 en 44 jaar.

Inform, Inspire, Challenge 
Via onze digitale communicatiekanalen: Instagram, Face-
book, website, Newsletter. Wij bieden onze gemeenschap 
digitale content om hen te wijzen op de verschillende 
uitdagingen van de huidige tijd, wij organiseren evenemen-
ten om hen te inspireren en uit te dagen en de door hen 
gestarte initiatieven tastbaarder te maken. Tot slot oriënte-
ren wij hen naar een optimale optimale consumptie en naar 
zinvolle initiatieven.

Ondersteuning



Waio
Waio is een eco-verantwoordelijke en ethische marktplaats die de 
online zichtbaarheid van verkopers ontwikkelt en een unieke site biedt 
aan alle klanten die duurzame alternatieven willen kopen.

Contact

Waio  
Oprichting: 2018
Bastien Leflere
Lakenweversstraat 40  
1050 Elsene
www.waio.co 
bastien@gowaio.com

E-commerce van 
duurzame producten 

Verbeter eenvoudig uw milieu-impact dankzij Waio en zijn 
brede selectie aan duurzame alternatieven voor uw dage-
lijkse leven.

Voor particulieren

Distributeur van 
duurzame producten 

Wilt u duurzame alternatieven aanbieden in uw winkel, ont-
dek dan ons brede aanbod van duurzame producten. 

Voor professionals

Ondersteuning



Yuman Village
Yuman verenigt op één plaats een aanbod van circulaire en duurzame 
producten en diensten voor het dagelijks leven. Een nieuw manier 
van consumeren die innovatieve oplossingen biedt, gecreëerd door 
lokale ondernemers.

Voor particulieren

Contact

Yuman Village  
Oprichting: 2019
Quentin De Crombrugghe
Charleroise Steenweg 123  
1060 Sint-Gillis
www.yumanvillage.be 
info@yumanvillage.be

Good morning ! 
Begin uw dag goed en bereid een kopje heerlijke zero 
waste koffie met oneindig herbruikbare inox capsules die 
geproduceerd worden in Italië. Geen vuilnisbakken meer 
die overlopen met gebruikte capsules! En dankzij uw mok 
uit koffiedik, neem u ze overal mee naartoe. Een pluspunt? 
Zelfs als ze leeg is ruikt uw mok altijd naar verse koffie.
Enjoy your day ! 
(1 thermoskan Kaffeeform + 1 herbruikbare Nespresso 
capsule Waycap).

Een gezonde geest in een gezond 
lichaam ! 

Zou het niet handig zijn om op kantoor altijd het nodige bij 
de hand te hebben om zich even op te frissen? Het gaat 
vooral om natuurlijke, eco-verantwoordelijke en lokale pro-
ducten. Een volledig pack om de hele dag fris te blijven! 
(1 zeep Indigène + 1 zeephouder Green Clothes + 1 hand-
crème Cîme + 1 tandenborstel Hydrophil + 1 tandpasta 
WWC + 1 lipbalsem Habebee).

Bon appétit ! 
Wilt u graag het plezier van thuis koken herontdekken en 
zorgen voor een positieve impact. Kinderspel! Goede voor-
nemens beginnen met goed materiaal! In het ‘Bon appétit’ 
pakket vindt u alles wat u nodig hebt om een afvalvrije, zui-
nige, gemakkelijk mee te nemen royale lunch te bereiden! 
(1 veldfles Qwetch + 1 rietje Bambaw + 1 Tiffin + 1 set 
bestek Bambaw + 1 set stoffen servetten Koshi).

Ondersteuning
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