
Helemaal tHuis
in je Huis

O v e r  s l i m  o m g a a n  m e t  a f v a l ,  e n e r g i e  e n  w a t e r

Boek een worksHop in 1-2-3

Maak je keuze uit een of meer workshops.

Kies enkele data en een locatie.

Neem contact op met Ecolife: 
gert.henckens@ecolife.be of 016 22 21 03.

Je krijgt een bevestiging met praktische 
informatie.

over ecolife

Ecolife, kenniscentrum voor footprinting en 
ecologische gedragsverandering, begeleidt 
organisaties rond duurzaamheid.

w w w . e c o l i f e . B e

Deelnemers leren van 
elkaar

“Het spel zorgde ervoor dat iedereen betrokken en 
geïnteresseerd bleef. De begeleider was geduldig, 
deskundig en werkte op het niveau van de groep.”

Lynn Van Dessel van Vonk vzw, Dilbeek

“Door het spel leerden de deelnemers van elkaar. 
De tips en tricks hielpen om elektriciteit te  
besparen.”

Sabine De Bruyckere van OCMW Maldegem

op maat van kansengroepen

Werk je voor een OCMW, sociaal huis, 
woonmaatschappij, vereniging waar armen het 
woord nemen, buurtorganisatie, onthaalbureau  
inburgering of integratiecentrum?

Breng je groepen samen en wil je die graag  
informeren over kostenbesparend, 
milieuvriendelijk en comfortabel leven?

Dan zijn onze workshops geknipt voor jou. 
Inhoud en methodiek zijn helemaal op maat van 
kansengroepen. 

troeven

Ervaren begeleiders | Boeiende thema’s  

Interactieve methodieken | Handige tips

4 tot 15 deelnemers | 1,5 tot 2 uur

200 euro (excl. btw)

praktiscH
Ecolife
Valkerijgang 26
3000 Leuven
016 22 21 03

W O R K S H O P S



slim met water
W O R K S H O P  1

slim met energie
W O R K S H O P  3

slim met afval
W O R K S H O P  2

sociale maatregelen
en energiefactuur

W O R K S H O P  4

In doe- en denkopdrachten dompelen we de 
deelnemers onder in allerlei aspecten van ons 
waterverbruik. 

In dit spel krijg je tips en informatie over 
hoe zuinig omgaan met water, ontdek je de 
voordelen van kraantjeswater en leer je je 
waterfactuur te begrijpen. Je zoekt samen 
naar antwoorden op verschillende vragen: 
Hoeveel kost water? Hoe kun je je verbruik en 
dus ook je waterfactuur verlagen? Wat is de 
impact van je waterverbruik op het milieu? 
Wie op het eind van het spel het meeste 
water verzamelt, wint.

In deze workshop werken deelnemers uit 
kwetsbare groepen met visueel materiaal 
dat een duidelijk zicht geeft op hun eigen 
energieverbruik. Ook handig voor deelnemers 
die niet sterk zijn in Nederlands. 

We werken met ‘praatplaten’, sprekende 
afbeeldingen van vier kamers in huis. De 
begeleider bespreekt het verbruik van 
elektrische en verwarmingstoestellen 
en het effect van zuinig verbruik op de 
energiefactuur. De deelnemers zoeken naar 
‘grote verbruikers’, bespreken met elkaar 
hoe ze daar zuiniger mee om kunnen gaan en 
kleven groene stickers bij acties die ze thuis 
gaan toepassen. De prentkaart met groene 
stickers nemen ze als geheugensteuntje mee 
naar huis.

Deze workshop wil de afvalberg verkleinen 
en de inhoud van je portemonnee vergroten. 
Want afval verwerken kost geld en afval 
vermijden betekent geld uitsparen.

Elke deelnemer krijgt afvalkaarten en probeert 
die selectief te verwijderen door vragen te 
beantwoorden. Vragen en uitleg over voorkomen, 
sorteren en inzamelen komen aan bod. De 
begeleider vertrekt van de kennis en ervaring van 
de deelnemers en bouwt 
daarop verder met nuttige 
tips en informatie.

We maken de deelnemers wegwijs in 
de financiële aspecten van hun 
energieverbruik.

Hoe lees je je energiefactuur en wat staat
erop? Wat gebeurt er als je je factuur 
niet kunt betalen? Wat is de rol van de 
energieleverancier en de netbeheerder? 
De begeleider legt de sociale maatregelen 
uit en overloopt mogelijke oplossingen bij 
betalingsproblemen. 


