APPS DIE HET MAKKELIJKER
MAKEN OM TE
CONSUMINDEREN.
ALGEMEEN:
Netwerk bewust verbruiken: communitywebsite over duurzaam leven,
consuminderen en consumanderen. Laat je inspireren of inspireer
anderen.
Allez allez changez: verzameling van lokale initiatieven die streven naar
een nieuwe, duurzamere en eerlijke economie. Hier krijg je een overzicht
van lokale deelinitiatieven.
Labelinfo.be: databank voor duurzaamheidslabels en keurmerken.
Green Evelien: site van het groenste gezin van België. Hier vind je enorm
veel tips, eenvoudig of wat gewaagder, om bewuster en ecologischer te
leven.

I love Eco: leuke en frisse blog over alles wat met eco te maken heeft.
Gewoon leuk om te volgen!
Gedeeld door: dit is een onderdeel van het Netwerk bewust verbruiken,
waarin je tal van deelinitiatieven kan terugvinden.
Wij delen/Peerby: app om je gebruiksvoorwerpen te delen met je buren.
Zoek je een hamer voor een uurtje of wil je jouw rugzak uitlenen? Super
snel geregeld. Je spaart er niet alleen geld mee uit, je helpt ook bewust
onze planeet door te consuminderen!
Tweedehands: sites waar je alles, maar echt werkelijk alles tweedehands
kan kopen of zelf te koop zetten. Zeker checken voor je iets nieuws
koopt!
Kapaza: sites waar je alles, maar echt werkelijk alles tweedehands kan
kopen of zelf te koop zetten. Zeker checken voor je iets nieuws koopt!
Freecycle op Facebook: over heel België zijn er Facebookgroepen waar
gratis spullen te geef worden gezet. Zoek op jouw regio en verbruik wat
een ander niet meer nodig heeft!
De Bib: (be)zoek de bib in jouw buurt en lees erop los zonder ooit nog
een nieuw boek te moeten kopen.

VOEDING:
Eva vzw: maakt het gemakkelijk om meer plantaardig te eten.
Plantaardige voeding is niet alleen super gezond, je draagt er je steentje
mee bij om het milieu te sparen.
Deel een koe/varken of koop een kip: koop een deel van een koe of
varken en weet wat je eet. Puur en duurzaam kwaliteitsvlees met respect
voor het dier en de natuur. Het dier wordt pas geslacht eenmaal alle
aandelen zijn verkocht.

Fermet: initiatief dat de mogelijkheid biedt om producten rechtstreeks van
onze Belgische boeren af te nemen, zonder tussenpersoon. Momenteel
enkel in Antwerpen, maar Gent en Leuven staan op het programma voor
2015.
De landgenoten: De Landgenoten kopen landbouwgrond en verhuren
die aan bioboeren. Word ook Landgenoot en maak zo duurzame
landbouw mogelijk.
Bio mijn natuur: site met uitleg over waarom je best voor bio kiest. Hier
kan je ook zoeken waar je in jouw buurt biologisch kan genieten.
Thuisafgehaald: deel je kookkunsten met mensen uit je buurt. Op dit
virtueel kookplein bied je eten aan of zoek je een portie om af te halen.
En dat tegen kostprijs van de ingrediënten.

AFVAL:
Robuust en Content: verpakkingsvrije winkels in resp. Antwerpen en
Leuven. Breng je zakjes en potjes mee!
Repair café: Weggooien? Mooi niet! Deze gratis bijeenkomsten waar
mensen samen spullen herstellen worden over heel Vlaanderen
georganiseerd.
Afval composteren: reduceer je afval door zelf te composteren in je
tuin. Heb je geen tuin maar slechts een klein terras? Ga dan voor de
wormenbak.
Afval fermenteren: Geen tuin of terras? Geen nood! Met Bokashi kan
je, naast groenafval, zelfs je etensresten en brood verwerken. Door een
anaeroob fermentatieproces, kan dit zelfs binnen in de berging gebeuren.

TECHNOLOGIE:
Ecosia: deze zoekmachine doneert minstens 80% van haar winst aan
organisaties die bomen planten. Hierdoor neutraliseert Ecosia al de CO2
uitstoot die gelinkt zijn aan je zoekopdracht.
Greenify: Spaar je toestel en batterij. Greenify helpt je het ongepast
gedrag van geïnstalleerde apps op te sporen en uit te schakelen door ze
in slaapstand te zetten. (enkel android).
One.com: laat uw website hosten op 100% groene energie.

KLEDING:
Eco & fairtrade: koop je nieuwe kleren, probeer dat dan op een bewuste
manier. En het kan vanuit je luie zetel!

MOBILITEIT:
NMBS en De Lijn: neem ook eens de trein of bus om je bestemming te
bereiken.
Op wielekes: Gents fietsdeelsysteem voor kinderfietsen. Voorkom
overbodige fietsproductie door te delen.
Bla bla car: zoek en vind een carpool plaatsje dat je op je bestemming
brengt.
Eco driving: rij zuiniger en duurzamer door je rijgedrag aan te passen.

WONEN/ENERGIE:

HUISHOUDEN EN HYGIËNE:

Smappee: de buddy die je energiekosten zichtbaar maakt en je helpt om
die te controleren en te verlagen.

Zelf wasmiddel maken: Maak je eigen ecologisch wasmiddel met
Marseillezeep en soda. Poets je huis met natuurlijke en goedkope
producten zoals azijn, soda, natriumbicarbonaat, citroen etc. In de bib
vind je zeker een paar boeken die de trucjes van grootmoeder uit de
doeken doen.

Mylampiris: 100% groene stroom, 100% natuurlijk aardgas en nog een
heleboel meer voordelen om ecologischer te leven.
Ecopower: Belgische coöperatie die investeert in hernieuwbare
energieprojecten. 100% groene energie met een handige app waarmee je
je verbruik gemakkelijk maandelijks kan opvolgen.
VIBE vzw: het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologische Bouwen en
Wonen informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en
wonen. Onderwerpen zoals energie, water, ruimtegebruik en gezonde
bouwmaterialen worden behandeld vanuit het standpunt van gezondheid
en milieu. Hier vind je een enorme databank om producten, leveranciers,
verkooppunten, aannemers, architecten,… te vinden.
Eco-logisch: web/winkel met milieuvriendelijke producten voor in en rond
uw huis. Een supermarkt - maar dan enkel met ecologische alternatieven!
Van bouwmaterialen tot tandpasta…
Top ten: via Topten kan u snel en gemakkelijk de meest energiezuinige
producten en diensten vinden voor thuis en op kantoor.

Kudzu: eco webshop met een groen hart. Ecologisch leven hoeft
helemaal niet saai of oubollig te zijn. Ga milieubewust en hip door het
leven.
Dille & Kamille: natuurlijke eenvoud voor huis, tuin en keuken.

