
STAR 
WASTE

Oproep tot deelname aan de tentoonstelling
Gepland van 13 juni tot 13 juli 2018

In de Sint-Gorikshallen te Brussel

En, ben jij klaar om deel te nemen
aan dit bijzondere avontuur?

Coördinatie : Isabelle AZAIS et Emeline DEDRICHE, 
Tel : 04 73 47 29 31, galerielavitrine@gmail.com

Anders kijken naar ‘afval’



De tentoonstelling STAR WASTE is een initiatief van de vzw ‘La Vitrine’ (het uitstalraam). Doel: het grote pu-
bliek sensibiliseren en aanzetten tot nadenken over de uitputting van degrondstoffen en het concept van de 
kringloopeconomie in de stad.

Sinds 2016 is er een ware kringlooprevolutie gaande in Brussel. De aanpak dringt stilaan door tot in de
kern van alle professionele milieus. Het gaat om een groeiende dynamiek waaruit talloze projecten
voortkomen, met als doel zorg dragen voor het milieu en de samenleving , tegelijk met het streven naar
een economisch evenwicht.

We stellen echter vast dat de gewone man en vrouw in de straat –tenzij ze reeds zelf geëngageerd zijn-nog 
maar weinig afweten van die begrippen.

Precies om het concept kringloopeconomie concreet te maken voor iedereen, willen wij een
tentoonstelling organiseren rond het thema. Dit door het voorstellen van inspirerende projecten van
Brusselse actoren die werken met gedeclasseerde materialen die zij opwaarderen als interessante en
volwaardige grondstoffen.

De tentoonstelling wil het vernieuwende en creatieve van de kringloopeconomie belichten in zulke
uiteenlopende sectoren als cultuur, voeding, vervoer, kleding, enzovoort.

Wat wint u door deel te nemen aan de tentoonstelling ?

-zingeving, door uw project in een grotere, publieke aanpak te kaderen
-zichtbaarheid van uw project in Brussel, door de tentoonstelling zelf en door alle communicatie errond 
(website, sociale media, pers, enzovoort)
- uitbreiding van een netwerk van in de thematiek geëngageerde actoren
- ontmoeting met het grote publiek

Wat is uw bijdrage aan het tentoonstellingsproject ?

-geen inschrijvingskosten
-uw actieve deelname in het uitwerken van uw ‘uitstalraam’ : het respecteren van de formats van de 
tentoonstelling, de deadlines ...
- de verzekering van wat u tentoonstelt
-het doorgeven van communicatie naar uw netwerk toe
-indien mogelijk, de werkkracht van de bestaande groep vrijwilligers versterken

Hoe deelnemen?

Het online kandidaatsformulier invullen vóór 2 april 2018 : 
https://framaforms.org/star-waste-changeons-notre-regard-sur-les-dechets-1514550845

Wanneer krijgt u antwoord?

De vzw. ‘La Vitrine’ komt bijeen rond 15 april 2018 om de voorstellen te bestuderen en te beslissen.

Voordien nodigen wij u uit op een informatiesessie: op zaterdag 3 maart in de Sint-Gorikshallen
te Brussel, om 15u, om u het project en het organisatieteam voor te stellen, om ideeën uit te
wisselen over het project en natuurlijk ook om uw vragen te beantwoorden.
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Changeons notre regard sur les déchets


