Westmalle, 28 mei 2018

Betreft: inzamelweek afgedankt ICT-materiaal en elektrotoestellen

‘48 miljoen elektrotoestellen liggen stof te vergaren. In de Belgische huizen slingeren heel wat
ongebruikte elektrotoestellen rond ...’ DS 13 mei 2016

Geachte ouders
Beste leerling

Onze school heeft besloten om dit schooljaar opnieuw de uitdaging aan te gaan om ongebruikt ICTmateriaal en kleine elektrische apparaten in te zamelen. Deze materialen leveren ons een mooie
vergoeding op die besteed wordt aan groene projecten op onze school. We bouwden insectenhotels
in de lagere en in de middelbare school. De voortuin werd verfraaid met honderden bloembollen. En
we hebben nog veel meer plannen. Naast de vermelde vergoeding zorgt deze inzamelactie er
bovendien ook voor dat uw zoon/dochter al op jonge leeftijd het belang van recyclage inziet door actief
deel te nemen aan dit project.
Ga de uitdaging aan samen met ons …
Urban mining betekent dat we als het ware onze steden moeten gaan beschouwen als een mijn.
Een mijn die moet ontgonnen worden. Door het inzamelen van ons elektronisch afval kunnen de
grondstoffen herwonnen worden en gebruikt worden voor nieuwe (industriële) toepassingen.
Europa heeft alvast ingezien dat urban mining een absolute noodzaak is en heeft haar lidstaten
verplicht om minstens 65% van de gebruikte apparaten in te zamelen. Momenteel halen we deze
doelstelling helemaal niet.

De inzameling gebeurt in samenwerking met een erkend inzamelaar Recyca. Enkel klein materiaal mag
ingezameld worden (< 25 cm). Bij tijdig binnenbrengen van groter materiaal proberen we dit zelf nog
te demonteren tot het gewenste formaat. Een gedetailleerd overzicht van wat wel of niet mag worden
ingezameld vindt u in bijlage bij deze brief.
De inzamelweek ICT-materiaal gaat door van woensdag 30 mei tot en met woensdag 6 juni. Enkel
tijdens deze week aanvaarden wij ICT-materiaal. Inzamelpunt: lockerlokaal naast Q01.
Voor meer inlichtingen verwijzen wij u graag door naar de website van Recyca (www.recyca.be).
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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