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WE HEBBEN EEN CLUBKE OPGERICHT…
VAN MENSEN MET EEN DUURZAAM
INZICHT...
EN GE ZIJT ER BIJ!
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Binnen de UGent hebben we met studenten al aardig wat
opgebouwd rond duurzaamheid. In de homes zijn er
standaard milieu-praesessen opgenomen binnen het
praesidium, er is de studentenvereniging D'URGENT die volop
rond duurzaamheid werkt én er is het
Duurzaamheidskantoor waar een groep studenten als
jobbers duurzame thema's vastpakken. Met resultaat, de
UGent heeft zeker al aardige stappen gezet in het
duurzaamheidsverhaal!
Maar er zijn natuurlijk niet alleen resto's, auditoria en
kantoren. De vele 'neven'activiteiten aan de UGent hebben
zeker ook hun impact en een groot deel van deze
activiteiten wordt georganiseerd door de studentenkringen!
Daarom zien we nog heel wat leuke kansen om jullie vele
activiteiten in een duurzaam kleedje te steken.

dust*CHECKLIST (DEEL (1/3)
KIES JE UITDAGINGEN!

KRIJG PRIJZEN!

EENTJE IS GEENTJE

IN DIT BOEKJE HEBBEN WE ALLE DUURZAME UITDAGINGEN
OPGELIJST DIE UIT DE BRAINSTORMSESSIE MET JULLIE
VERTEGENWOORDIGERS ZIJN VOORTGEKOMEN.
Dit hebben we direct ook aangevuld met tips en adressen om
met elke uitdaging vlot aan de slag te kunnen. Het eerste
hoofdstuk is hiermee geschreven, maar we hopen dat we er de
komende jaren samen met jullie een mooi uitdijend verhaal van
kunnen maken.

NU IS HET AAN
juie

CHECK!

BEKIJK WELKE UITDAGINGEN JULLIE KRING WIL AANGAAN.
Laat het ons weten via Facebook of mail en maak er samen met
jullie team werk van. Als jullie ons ook nog wat foto's of een
stappenplan bezorgen, dan kunnen we van elkaars voorbeelden
inspiratie opdoen en samen stapjes vooruit nemen. Elk op zijn
eigen tempo en met zijn eigen accenten. Op het einde van de rit
wacht er dan ook nog een leuke, duurzame en nuttige bedanking!

Bij vragen of bij 'ik-weet-helemaal-niet-hoe-hier-aan-te-beginnen',
aarzel niet en stuur een mailtje naar duurzaam@ugent.be!

DE DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN DE EERSTE CHECKLIST IS
WOENSDAG 2 MEI.
Een paar uitdagingen zullen pas voor volgend semester zijn.
Stuur dus jullie checklist zeker vóór 2 mei naar
duurzaam@ugent.be. Daarna zullen we samen met jullie in de
prijzenkast kijken. Vergeet niet dat er in de tussentijd al
bepaalde prijzen uitgereikt kunnen worden, volg dus zeker de
posts op onze DuSt-facebookpagina! Veel succes en verras ons
en vooral jezelf!!

GOE BEZIG! BIJNA WERELDVERBETERAAR
WERELDVERBETERAARS!

// DOE MEE aan één van de vele DUURZAME EVENTS
Dien een duurzaam idee in voor de Groene Ruijter tegen ten laatste 18 april 2018. (p.6)
Doe mee aan de Try Vegan-campagne van 14/02 tot 31/03 en ga/kook vegan eten met/voor je praesidium. (p.6)
Ga eens op een omgekeerde donderdag vegetarisch gaan eten in één van onze resto's. (p.6)
Lever een team voor onze jaarlijkse CLEANsUP! (p.6)
Doe mee met een team aan de Gentsche Gruute Studenten Kuis op 28 maart. (p.6)
Promoot de 4 jaarlijkse duurzame studentenevents aan de UGent (Ecomarkt, Groene Rujiter, Making Tomorrow,
Gruute Kuis). (p.6)
Fiets eens mee met je vereniging met de maandelijkse Critical Mass (volgende is op vrijdag 27/04). (p.7)
Doe mee aan de Fairtrade Challenge in mei. (p.7)

// ORGANISEER zelf een DUURZAAM EVENT
Organiseer een activiteit voor/met vluchtelingen aan de UGent. (p.7)
Organiseer een duurzame workshop. (p.7)
Organiseer een inzamelactie voor het goede doel. (p.7)

// OP WEEKEND, CULTUURREIS of ander reisje
Eet jullie hele weekend/reis vegetarisch. (p.10)
Koop biologische en fairtradeproducten op jullie weekend/reis. (p.10)
Koop lokale- en streekproducten en zorg ervoor dat al je groenten seizoensgroenten zijn. (p.10)
Bied een vegetarische optie aan. (p.10)
Verplaats jullie op een duurzamere manier naar jullie weekend- of reislocatie. (p.10)
Produceer zo weinig mogelijk afval op jullie weekend en zorg dat er goed gerecycleerd kan worden. Maak er een
coole foto van of stuur ons een creatief bewijs op. (p.10)
Hoe dichter de weekendlocatie, hoe beter: blijf eens in België! (p.10)
Vul herbruikbare dozen met gerief dat jullie elk jaar opnieuw kunnen gebruiken. (p.10)
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dust*CHECKLIST (DEEL 3/3)

// FEEST, CULTUUR, SPORT, CAFÉ, EETAVOND, CONCERT, FESTIVAL, …

// MATERIAAL EN EIGEN WERKING

Bied gratis kraantjeswater aan en promoot dit! (p.11)
Gebruik herbruikbare bekers in plaats van plastieken wegwerpbekers. (p.11)
Organiseer een volledig vegetarische eetactiviteit. (p.11)
Bied steeds een vegetarische optie aan als er eten wordt geserveerd op activiteiten. (p.11)
Sorteer hardcore op een evenement. (p.11)
Bied biobier en fairtrade-/biosapjes aan op één of meer van jullie vele activiteiten en feestjes. (p.11)
Bied bij jullie quiz een duurzame prijs aan. (p.11)
Bied aan jullie genodigden, gasten of sprekers een duurzaam bedankingsgeschenkje aan. (p.11)

// FEEST BIS (doop, cantussen, verkiezingen)
Vermijd de verspilling van dierlijke producten tijdens de doop. (p.12)
Vermijd het gebruik van etenswaren op jullie doop. (p.12)
Zorg dat elk praesidiumlid een herbruikbare cantusbeker heeft op elke cantus. (p.12)
Organiseer een biocantus. (p.12)

// LOGISTIEK
LOKAAL
Ga zuinig om met energie in jullie lokaal door rekening te houden met de opgelijste actiepunten. (p.12)
Koop eens een meubel uit de kringloopwinkel van de UGent. (p.12)
Kweek groentenzaadjes op in jullie lokaal en plant ze in de lente in één van de moestuinen van de universiteit op
Campus Coupure of Campus Sterre. (p.12)
Kom met een voorstel om een grijs hoekje in te richten als een gezellig duurzaam studentenhoekje. (p.13)
VERVOER
Maak gebruik van de bakfiets in het Cambio-abonnement. (p.13)
Maak gebruik van een elektrische auto in het Cambio-abonnement. (p.13)

CURSUSSEN & BOEKEN
Print al jullie cursussen op een duurzame manier. (p.13)
Promoot de aankoop van tweedehandsboeken. (p.13)
PROMO
Laat jullie kleren duurzaam bedrukken met behulp van de opgelijste actiepunten. (p.14)
Print stickers en banners duurzaam. (p.14)
Gebruik op promomateriaal het ECOFONT lettertype. (p.14)
Als je toch promo op papier maakt, print ze dan op een duurzame manier. (p.14)
Zet in op digitale communicatie en vermijd het teveel printen van promomateriaal. (p.14)
CLUBBLAD
Vermijd overdruk van jullie clubblad met behulp van de opgelijste actiepunten. (p.14)
EIGEN WERKING
Stel een duurzaam praesidiumlid aan. (p.14)

// STRAK PLAN
Kom zelf met een duurzaam idee om jullie werking wat duurzamer te maken en stuur het naar
duurzaam@ugent.be.
of

De deadline voor het indienen van de eerste checklist is woensdag 2 mei. Stuur dus jullie checklist zeker voor 2 mei naar
duurzaam@ugent.be. Daarna zullen we samen met jullie in de prijzenkast kijken. Vergeet niet dat er in de tussentijd al bepaalde
prijzen uitgereikt kunnen worden, volg dus zeker de posts op onze DuSt-facebookpagina! www.facebook.com/groups/219707955393810

DE PRIJZENKAST
STAAT TE BLINKEN
OP P. 15

DOE MEE AAN ÉÉN VAN
DE VELE DUURZAME
EVENTS
// Dien een duurzaam idee in voor de Groene
Ruijter
'De Groene Ruijter' is een award die projecten ondersteunt die
bijdragen aan een duurzamere wereld en UGent. Jaarlijks wordt
één project tot winnaar uitgekozen en ontvangt het winnende
team 'de Groene Ruijter'. De homes hadden vorig jaar het leuke
idee voor een groen dakterras op Home Fabiola en ook De
loeiende koe deed mee om grijze hoekjes wat aangenamer te
maken in de verschillende faculteiten. Heb je een ideetje, stuur
het zeker op voor 18 april 2018!

gelijk is aan 7.183.163 km autorijden ofwel 180 keer rond de
wereld rijden)!

// fiets met je vereniging mee met Critical
Mass! (27 april).

Probeer het ook eens zelf! Ga met zoveel mogelijk praesidiumleden vegetarisch gaan eten. Neem eens een kijkje in de
omgekeerde resto Sint-Jansvest of in de vele vegetarische
restaurants die Gent te bieden heeft.

Fiets mee met je vereniging met Critical Mass! Critical Mass
neemt iedere drie maanden de Gentste straten in met zoveel
mogelijk fietsen. Waarom? Om het feest van de fiets te vieren
en te ijveren voor serieuze investeringen in fietsvoorzieningen.

Neem hier eens een kijkje:
www.ecoplan.be/themas/ecoplan-gent
https://goo.gl/oWKiAK (Green Guide op ugent.be)

Al altijd eens ongegeneerd op het rondpunt aan de Dampoort
willen rijden? Kom dan zeker af! De volgende Critical Mass zal
plaatsvinden op 27 april. Hou dus zeker de Facebook-pagina in
het oog. www.facebook.com/CriticalMassGent

Contact: refugee@ugent.be of +32 9 264 98 22 (als jullie naar
dit nummer bellen krijgen jullie de verantwoordelijke van de
vluchtelingenwerking van de UGent aan de lijn).

// Lever een team voor onze jaarlijkse CLEANsUP!
// Doe mee aan de Fairtrade Challenge in mei.
Krijgen jullie ook de kriebels van al die vieze plastic zakken in
de Gentse Wateren? Stap dan samen met je kring op een
paddleboard en verzamel zoveel mogelijk afval uit het water. Zo
kunnen de visjes leven in schoner water!

Meer info op: www.ugent.be/groeneruijter

Hou deze pagina in de gaten:
www.facebook.com/CleanupwithSUP en we laten jullie ook nog
weten wanneer het doorgaat!

// Doe mee aan de Try Vegan campagne van
14/02 tot 31/03 en ga/kook vegan eten met/voor
praesidium

// Doe mee met Gentsche Gruute Studenten Kuis op
vrijdag 28 maart

Take it to the next level. Nu de Dagen Zonder Vlees-campagne
wat stil ligt, borrelen nieuwe initiatieven op. EVA vzw en BE
VEGAN organiseren dit jaar de Try Vegan-campagne: 40 dagen
lang krijg je tips om een plantaardige versie van je
lievelingskost te maken..

“We goan in de geburen woar er oar op stroat stoat, oens nen
keer loaten goan mee een schavette. Noardien, zuipen gelaak ne
Zwitser op de kosten van Ivago.” Vertaling: “We gaan in de
buurt, waar er veel afval op straat ligt, ons laten gaan met een
veegborstel. Daarna, krijgen we een drankje aangeboden van
Ivago.” We laten jullie nog weten wanneer dit doorgaat!

Doe mee met je praesidium en schrijf je in op:
www.tryvegan.be/home/subscribe, zo krijg je 40 dagen lang tips,
recepten, weekmenu's toegestuurd. Kook eens vegan voor je
praesidium en toon ons jullie resultaat!

// Promoot de 4 jaarlijkse duurzame studentenevents
aan de UGent (Ecomarkt, Groene Rujiter, Making
Tomorrow, Gruute Kuis)

// Ga eens op een omgekeerde donderdag
vegetarisch gaan eten in één van onze resto's

Aan de UGent worden er jaarlijks 4 grote studentenevents
georganiseerd. Zorg er mee voor dat de impact groot blijft en
help ons de boodschap mee te verspreiden.

Het opzet is zeer simpel, tijdens de traditionele vasten proberen
we met zoveel mogelijk Belgen 40 dagen lang minder Vlees en
Vis te eten. Tijdens de vorige Dagen Zonder Vlees-campagne
namen 114.021 goede zielen de uitdaging aan en bespaarden we
op 40 dagen 6.435.880 m² op onze ecologische voetafdruk (wat

van deze pagina is om te streven naar online community
building. Deze pagina is een platform waarbij studenten en
personeel bestaande initiatieven met elkaar kunnen delen,
waarbij geëngageerde studenten zich als buddy kunnen
opgeven en waarbij iedereen op de hoogte wordt gehouden van
toekomstige activiteiten en initiatieven. Kortom, deze pagina is
voor iedereen die zich wil engageren rondom de instroom van
vluchtelingen aan de UGent.

Elke jaar organiseert Fairtrade Belgium een Fairtrade
Challenge. Vorig jaar was de challenge om een fairtrade cakebreak te houden. Een cake bakken met fairtrade ingrediënten
en dan delen met je medestudenten, collega's,... Vorig jaar
bestond de challenge eruit om een fairtrade cake-break te
houden. Wat de challenge dit jaar wordt, dat blijft nog even
een geheim maar hou zeker deze site in de gaten:
www.fairtradechallenge.org

ZELF EEN DUURZAAM
EVENT ORGANISEREN
// Organiseer een activiteit voor of met
vluchtelingen aan de UGent
De Universiteit Gent verwelkomt mensen op de vlucht om te
studeren, te doctoreren of te werken als onderzoeker. Maar het
blijft voor hun vaak zeer moeilijk om sociale relaties op te
bouwen met andere medestudenten. Organiseer daarom eens
een plezierig event, zoals een etentje, waarbij jullie de Nieuwe
Gentenaars betrekken. Misschien worden er wel langdurige
vriendschappen gesmeed.
Er is een facebookgroep "Intercultural Meeting Point UGent"
(www.facebook.com/groups/148511965782315/) waar jullie
inspiratie kunnen halen of vragen kunnen stellen. Het hoofddoel

// Organiseer een duurzame workshop
Maak de studenten rondom jullie meer bewust van de vele
aspecten van duurzaamheid en toon hen hoe ze hun bijdrage
kunnen leveren. Organiseer bijvoorbeeld een workshop rond het
herstellen van kleren of rond het zelf maken van
verzorgingsproducten of organiseer een kledingruil of een
upcycling cursus om je kot te pimpen of toon een film rond
duurzaamheid,…
Duurzaamheid hoeft niet saai te zijn! Weet je niet goed hoe te
beginnen, contacteer de studentenvereniging D'URGENT
(www.durgent.com). Zij gaan je zeker verder kunnen helpen.

// Organiseer een inzamelactie voor het goede doel)
// Organiseer een inzamelactie voor het goede doel
Organiseer een (ludiek) evenement om geld in te zamelen voor
een goed doel dat bijdraagt tot een duurzamere wereld. Dit
goeie doel kan gaan van de milieu/natuurpijler van
duurzaamheid tot de sociale pijler van duurzaamheid.
Kijk eens op de site van 11.11.11. Zij zijn de overkoepelende
organisatie van verenigingen die zich inzetten voor een
rechtvaardige wereld (www.11.be/onze-leden) of laat je
inspireren door De Warmste Week
(www.dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen#).

next!

done!

jip!

check!
prijs!

WEEKEND, CULTUURREIS
OF ANDERE REISJES

Kijk eens op BlaBlacar (www.nl.blablacar.be), een
carpoolplatform waar mensen heel goedkoop ritten aanbieden.
Of maak er een liftwedstrijd van tussen je praesidium. Of kijk
eens bij de busmaatschappijen zoals FlixBus (www.flixbus.be)
en Eurolines, of natuurlijk de vele sites van de teergeliefde trein.

// Koop biologische en fairtradeproducten op jullie
weekend/reis

// Produceer zo weinig mogelijk afval op jullie
weekend en neem er een foto van

Take it to the next level. Koop zoveel mogelijk producten bio
en/of fairtrade. In Delhaize, Colruyt, Albert Heijn en zelfs in de
Lidl en Aldi vind je heel veel bioproducten. Fairtrade is wat
minder zichtbaar, maar je kan natuurlijk steeds naar de OXFAMwereldwinkel.

Tips om afval te vermijden:

FEEST, CULTUUR, SPORT,
CAFÉ, EETAVOND,
CONCERT, FESTIVAL…

// Bied steeds een vegetarische optie aan als er
eten wordt geserveerd op activiteiten
Geef mensen de keuze tussen vlees en vegetarisch op jullie
eetavond en maak zeer duidelijk dat er een vegetarische optie
is. Vaak moeten mensen zelf vragen of er een vegetarische
optie is, dus maak deze keer het vegetarische menu zeer
aantrekkelijk!

// Bied gratis kraantjeswater aan en promoot dit!

// Koop lokale en streekproducten en zorg ervoor
dat al je groenten seizoensgroenten zijn
Neem hier een kijkje om te weten welke groenten op het
moment van je reis/weekend worden geoogst:
www.velt.nu/groentekalender.
Koop enkel seizoensgebonden groenten, die bij ons gekweekt
worden. Vermijd exotische groentjes want die hebben er al een
lange en vervuilende weg opzitten voor ze hier arriveren.

// Bied een vegetarische optie aan
Vegetarisch kan zeer lekker zijn, dus tijd om iedereen uit je
praesidium daarvan te overtuigen. Zelfs stoofvlees smaakt goed
zonder vlees. Verbluf ze! Kijk eens op deze site voor inspiratie:
www.evavzw.be.

// Verplaats jullie op een duurzamere manier naar
jullie weekend- of reislocatie
Om even met wat cijfers te choqueren: 'een verplaatsing met
het vliegtuig veroorzaakt 10 keer meer uitstoot dan een
verplaatsing met de trein'. En wie zit er graag 12 km hoog in de
lucht als je aan het aardoppervlak kan genieten van de vele
schone landschappen?
Zorg eerst en vooral dat jullie reislocatie goed bereikbaar is met
het openbaar vervoer. Daarna kan je zoeken naar een
alternatief om jullie op een duurzame manier te verplaatsen:

 Grote verpakkingen kopen i.p.v. kleine.
 Bakken bier kopen in plaats van blikjes.
 Kraantjeswater drinken i.p.v. plastic of glazen flessen.
 Als kraantjeswater niet drinkbaar is --> grote glazen
flessen kopen in plaats van blikjes en plastiek flesjes.
 Bij aankoop verpakkingsafval vermijden.
 Zelf zakken meenemen naar de winkel voor de groenten
in te steken.
 Vermijd keukenrol, servetten en wegwerpbekers.
 Ga verpakkingsvrij shoppen in OHNE (www.ohne.be/gent).

// Hoe dichter de weekendlocatie, hoe beter: blijf
eens in België!
Je hoeft niet altijd ver te gaan om een schone weekend/reis
locatie te vinden. Zoek eens in eigen land. België heeft veel te
bieden: www.dikketruiendag.be/klimaatvriendelijke-vakantie.

// Vul herbruikbare dozen met gerief dat jullie elk
jaar opnieuw kunnen gebruiken
Elk jaar opnieuw nieuwe kruiden, handdoeken en afwasmiddel
kopen? Vermijd dit door een herbruikbare doos te vullen met
gerief dat je elk jaar opnieuw kan gebruiken. Wat kan er in de
doos? Afwasmiddel (van Ecover), sponsjes, schotelvod, kruiden
etc.

We all love kroantjeswoater. Daar moeten we niemand meer
van overtuigen maar vaak krijgen we dit op events niet gratis!?
In de helft van Europa is gratis kraantjeswater al gebruikelijk en
het is bewezen dat Fransmannen en Italianen niet minder wijn
bestellen doordat er een karaf op tafel staat! Dus wees gerust,
studenten zullen niet minder bier bestellen als je kraantjeswater
aanbiedt!
Kijk voor promotiemateriaal eens op deze site:
www.drinkraantjeswater.be/nl-be/campagnemateriaal

// Gebruik herbruikbare bekers in plaats van
wegwerpbekers
Een uitdaging maar wel één die zeker een verschil kan maken!
Kwaliteitsvolle producten zijn misschien wel duurder, maar gaan
ook langer mee. Op lange termijn is dit ook vaak goedkoper! Het
aankopen van herbruikbare bekers bespaart je bijvoorbeeld veel
moeite en opkuiswerk elke keer als je een fuif organiseert.
Project in progress: we zijn bezig een systeem uit te werken
waarbij bekers kunnen uitgeleend worden. Laat ons zeker weten
als jullie interesse hebben om de uitleenbekers eens te testen:
duurzaam@ugent.be.

// Organiseer een volledig vegetarische
eetactiviteit
Maak van de jaarlijkse spaghettiavond eens een vegetarische
spaghettiavond. Even lekker en goedkoper, want vlees is duur!
Wedden dat de helft van het volk het verschil niet proeft!

// Sorteer hardcore op een evenement
Voorzie voldoende soorten vuilbakken op evenementen (papier,
glas, rest…) en maak duidelijk hoe ze moeten recycleren met
posters!

// Bied biobier en fairtrade-/biosapjes aan op één of
meer van jullie vele activiteiten en feestjes
Er zijn meer dan 150 Belgische biobieren op de markt in België.
Er is dus keuze genoeg om eens af te wisselen. Volgens de
echte bierkenners zorgen de biologische ingrediënten zelfs voor
een betere smaak. Probeer vooral zelf en vraag eens aan jullie
brouwer wat de mogelijkheden zijn. Bio- of fairtradesapjes zijn
heel makkelijk te vinden in de gewone supermarkten of in de
Oxfam-winkel.

// Geef de winnaars (van jullie quiz) een duurzame
prijs
Geef eens een duurzame prijs aan de winnaars. Enkele ideetjes:
een bon van OHNE (een verpakkingsloze winkel in Gent), een
zelf samengestelde fairtrademand met producten van Oxfam
(www.oxfamfairtrade.be/geschenken), een bon voor duurzame
hebbedingen uit een ecowebshop zoals Kudzu
(www.kudzu.be/nl), Oxfam-Pakt-Uit'jes: dit zijn cadeautjes in de
vorm van opvallende wenskaarten waarvan de opbrengst naar
Oxfam-projecten gaat (www.oxfampaktuit.be) of een leuk plantje.

// Bied aan jullie genodigden, gasten of sprekers een
duurzaam geschenkje aan
Zie vorig item.

FEEST BIS
(DOOP, CANTUSSEN,
VERKIEZINGEN)

LOGISTIEK

// Vermijd de verspilling van dierlijke producten
tijdens de doop

 Hang stickers of posters op naast lichtschakelaars in het
lokaal, met de boodschap om het licht uit te doen.
Ontdoe
de diepvries jaarlijks van ijs.

Hou
de
radiatoren vrij.

 Schakel alle elektrische toestellen uit bij aanvang van een
vakantie.
 Laat geen enkel elektrisch toestel op stand-by staan.
Vermijd dit door verdeeldozen te kopen met een aan/uit
schakelaar.

Voor de productie van dierlijke producten zoals ei en vlees is er
heel veel water nodig en sommige lieve diertjes stoten veel
methaan uit. Niet goed voor ons klimaat dus. Vermijd daarom de
verspilling van dierlijke producten op jullie doop. Er zijn heel
veel alternatieven die een veel kleinere milieulast hebben. En
minstens één beest is niet voor niets geslacht.

// Vermijd het gebruik van etenswaren op jullie
doop
Take it to the next level. We denken dat jullie hart soms ook wel
eens pijn doet bij het zien van de hoeveelheid voedsel dat
verspild wordt tijdens jullie doop. Probeer te zoeken naar
alternatieven. Vuil maken kan ook met modder en gras en
andere natuurelementen.

// Organiseer een biocantus
Een biocantus met verschillende biobieren, het ideale moment
om kennis te maken met de verschillende biobieren!

// Zorg dat elk praesidiumlid een herbruikbare
cantusbeker heeft
Een persoonlijke cantusbeker die elke cantus bijwoont, nen
droom! Kies voor een 2dehands exemplaar uit de vele
Kringwinkels in Gent of laat met je praesidium bierglazen
bedrukken. Meer info:
https://goo.gl/tNhuYZ (thestuff.be)
www.drukzo.be/bierglazen-bedrukken

LOKAAL
// Ga zuinig om met energie in jullie lokaal met
behulp van de volgende actiepunten

// Koop eens een meubel uit de kringloopwinkel van
de UGent
Upcycling is de nieuwe trend, ook op UGent! Wist je dat UGent
zelf een kringloopwinkel heeft? Online zie je een greep uit het
aanbod, maar ook ter plaatse kan je zeker eens gaan kijken.
Ideaal als je een nieuwe tafel, bureaustoel of een zetel nodig
hebt! De kringloopwinkel is te vinden op Campus Sterre in
gebouw S24 (te bereiken via de hoofdingang) en online op
https://webappsx.ugent.be/kringloopwinkel

// Kweek groentezaadjes op in jullie lokaal en plant
ze in de lente in een van de universitaire moestuinen
van Campus Coupure of Campus Sterre
Wisten jullie dat aan er de Universiteit twee moestuinen zijn die
onderhouden worden door enthousiaste studenten van StuJardin
(www.facebook.com/stujardin)? In deze tuinen worden allerlei
groenten, fruit, kruiden en zelfs eetbare paddenstoelen
gekweekt. Iedereen die meehelpt, mag delen in de oogst! Laat
eens zien aan de buitenwereld dat studentenkringen ook
kunnen tuinieren.

// Kom met een voorstel om een grijs hoekje in te
richten als een gezellig duurzaam studentenhoekje

MATERIAAL & EIGEN
WERKING

Vele faculteiten bulken van de grijze hoekjes. Wij studenten
willen gewoon gezellige plaatsjes waar we kunnen zitten als
we even geen les hebben. Hebben jullie een idee, laat het ons
zeker weten via duurzaam@ugent.be.

CURSUSSEN & BOEKEN

VERVOER

// Print al jullie cursussen op een duurzame
manier (elk stapje levert extra op)

// Maak gebruik van de bakfiets in het Cambioabonnement
Oh ja, velen onder jullie wisten het nog niet MAAR er is een
mogelijkheid om een bakfiets uit te lenen via het Cambiobakfietsabonnement speciaal voor studentenverenigingen. Altijd
al eens met zo een zalige fiets willen paraderen door de Gentse
straten? Het kan! Het enige dat je moet doen is de bakfiets
reserveren via de DSA (mail naar secretariaat@student.ugent.be)
en dan wordt er een Cambio-kaart aangemaakt voor je
vereniging. Je vermeldt de afhaalplaats, datum en uur dat je de
bakfiets zou willen ophalen en Sara van de DSA bekijkt dan of
dit mogelijk is. De bakfietsen staan geparkeerd in de Vooruit en
de prijs voor het gebruik is supervoordelig!!

// Maak gebruik van het Cambio-abonnement
Soms is het onmogelijk om veel materiaal te vervoeren in een
bakfiets. Daarom kunnen jullie ook via het Cambio-abonnement
auto's reserveren. Je stuurt een mail naar
secretariaat@student.ugent.be waarin je afhaalplaats, datum en
uur vermeldt dat je de auto zou willen ophalen. Wanneer je een
Cambio-auto gebruikt, betaal je een kost per kilometer en per
uur. De prijzen verschillen per tarief, maar ook per soort wagen
die je gebruikt. Goed om weten: de prijzen zijn inclusief
brandstof, verzekering, pechverhelping en BTW. De kosten
worden automatisch afgehouden van jullie subsidiebudget. Is je
subsidiebudget ontoereikend, dan wordt er een factuur
uitgeschreven aan de vereniging. Let wel, bij opmaak van een
factuur komt er 21% BTW. EXTRA puntje bij in jullie GreenPurse
bij het gebruik van de elektrische wagen.
www.cambio.gent/gent.

Veel studentenverenigingen staan zelf in voor het drukken van
cursussen, of kunnen invloed uitoefenen op de docenten. Papier
maakt een groot verschil! Leg maar eens alle cursussen van een
jaar op elkaar, maal het aantal studenten… elke pagina telt!
 Stuur ons document rond ‘duurzaam printen/duurzame
slides maken’ naar alle proffen.
Laat
studenten bij het begin van het academiejaar zelf

beslissen of ze de cursus willen bestellen of niet,
misschien houden ze de cursus liever op hun computer. Dit
kan via een bestelformulier aan het begin van elk semester
(bv. Google Forms).
 Print cursussen dubbelzijdig: Goed voor de boompjes en
goed voor onze rug aangezien we niet meer zoveel moeten
dragen.
 Print op gerecycleerd papier of wit papier met een FSC label.
 Print bij een duurzame drukker: Top Copy Green
(www.topcopy.be), Drukkerij Ryhove (www.ryhove.be). Of druk
bij Graphius (www.graphius.com) en vermeld dat je een
duurzame druk wil!

// Promoot de aankoop van tweedehandsboeken
Vele leerboeken liggen na eenmalig gebruik te bestoffen op ons
kot of kamer. Geef ze een tweede leven door ze aan te bieden
op: www.stubooks.be. Promoot het verkopen van
tweededehandsboeken bij jullie eigen boekenverkoop!

PROMO

CLUBBLAD
// Druk op organisch katoen en ga voor fairtrade

 Laat drukken op organisch katoen.
 Kies voor een duurzame drukker zoals www.suburban.be
of www.artiflock.be.

// Print stickers en banners duurzaam
Banners nodig voor je vereniging of voor een event? Bij
MEMBRAAN kan je terecht voor duurzame banners. Wat maakt
deze banners duurzaam? Inkt op waterbasis, geen schadelijke
stoffen, en volgens het cradle-2-cradle principe waarbij de
producten als ze stuk zijn niet worden weggesmeten maar
volledig hergebruikt kunnen worden. Ook andere
promomaterialen zoals stickers zijn hier te verkrijgen. Meer info
op: www.membraan.be

// Gebruik op promomateriaal het ECOFONT
lettertype
De Ecofont-letters bevatten met het oog onzichtbare
kleine ronde gaatjes in het midden van de letter. Dit
werkt alleen voor een klein letterformaat. Voor een
letterformaat vanaf 12 of 13 punt worden de gaatjes
zichtbaar. Het lettertype bespaart tot 50% inkt bij
het printen. Via onderstaande links valt het te
downloaden.
www.1001fonts.com/spranq-eco-sans-font.html
(GRATIS)
www.wfonts.com/font/ecofont-vera-sans (GRATIS)
www.rymaneco.co.uk (GRATIS)
www.ecofont.com (BETALEND)

// Vermijd overdruk van jullie clubblad met behulp
van de volgende actiepunten
 Zorg ervoor dat geïnteresseerden zich kunnen abonneren
op het clubblad. Zo weet je perfect hoeveel boekjes je moet
printen.
 Laat jullie clubblad duurzaam printen.
 Ga volledig digitaal!

PRIJZENKAST

DOPPERS (herbruikbare drinkfles)
VOOR HET PRAESIDIUM

KEEPCUPS (herbruikbare soep- en koffiebeker)
VOOR HET PRAESIDIUM

EIGEN WERKING
// Stel een duurzaam praesidiumlid aan
Binnen de homes is het al gelukt. Bij jullie ook? Een
praesidiumlid die een oog houdt op duurzaamheid. De
functie is in de eerste plaats bedoeld als wakend oog,
iemand die zich afvraagt of de manier van werken niet
beter kan. Als er een persoon is die dit opvolgt, is het
makkelijker voor de rest om eraan herinnerd te
worden.

MIZUNA GROENTENPAKKET

PLANTJES TER VERGROENING VAN JULLIE LOKAAL
MEUBELS UIT DE KRINGLOOPWINKEL
DUURZAME BEDANKINGSCADEAUS
OP HET EINDE VAN HET PRAESIDIUMJAAR

BIOBIER
VEGAN KOOKWORKSHOP

Ken je onze Green Guide al?
Een boekje voor en door studenten, vol tips over hoe je een
duurzame student kunt zijn in (U)Gent.

BON VOOR OHNE
FAITRADE ONTBIJT
VOOR HET PRAESIDIUM

ps: dit blokje tekst staat in het Ecofont Vera Sans
lettertype.

CADEAUTJE UIT DE WEBSHOP VAN DE UGENT

// Als je toch promo op papier maakt, print dan op
een duurzame manier

DUURZAME RECEPTIE

Zie duurzaam printen cursus (p. 13).

en veel meer…

// Zet in op digitale communicatie en vermijd te veel
printen van promomateriaal
Vaak blijven jullie zitten met veel ongebruikte flyers en posters
voor promo bij een event. Probeer deze overschot te beperken
en zet ook in op digitale communicatie.

dust*

https://goo.gl/oWKiAK (Green Guide op ugent.be)

DUURZAAMHEID @ UGENT

Duurzaamheidskantoor Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
www.ugent.be/duurzaam
duurzaam@ugent.be
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