
Particip'Café «     Doelstelling Zero Afval      »  
Handige adressen

Bio Basic
Wayezstraat 60-64

Paracelsus
Félix Paulsenlaan 50

The Food Hub
Henegouwenkaai 23
1080 Molenbeek

Graines de paysans
Vogelenzangstraat,
ter hoogte van nr 155 
Appelboomstraat 465, ter 
hoogte van 
Fruitime/Nootelaar 

Vert d'Iris
Koeivijverstraat 20

Ferme Heymans 
Neerpedestraat 958 

Fuit Time
Appelboomstraat 465

SAGAL
https://gasap.be/

Foodmet – Abattoir
Ropsy Chaudronstraat 24

Cora Anderlecht
Olympische Dreef 15

Terre Factory Shopping
Birminghamstraat 112

Les Petits Riens
Wayezstraat 129

Usitoo
Usitoo.be
Birminghamstraat 102

Tournevie
Sint-Jozefstraat 20 
1080 Molenbeek

Voeding in bulk, verzorgings- en reinigingsproducten, fruitsap in fles 
met een waarborg

Voeding in bulk, verzorgings- en reinigingsproducten, fruitsap in fles 
met een waarborg

Voeding in bulk, fruitsap in fles met een waarborg

Bio producenten in Neerpede, directe verkoop of via SAGAL
Zaterdag van 10u tot 12u

Zaterdag van 11u tot 15u

Bio producenten in Neerpede, directe verkoop

Laatste melkveehouderij in Brussel, melk en melkproducten 

Kleine rode fruiten en bloemen om zelf te plukken + groenten van “Les 
paniers d'Auré”

Directe verkoop van biomanden bij de producent, vind een SAGAL 
dichtbij op de website

Verse melk en botermelk automaat en markt

Verse melk automaat

Tweedehands kleding

Tweedehands kleding

Bibliotheek van voorwerpen (keuken, vrije tijd, sport, feestmateriaal, 
muziek instrumenten, doe-het-zelf, enz.) om te lenen via maandelijk 
abonnement of prepaid gedrag

Gereedschapsbibliotheek  om te lenen via maandelijk of 
jaarlijksabonnement



Particip'Café «     Doelstelling Zero Afval      »  
Handige adressen

Bibliothèque de 
l’Espace Carême
Kapelaanstraat, 1-7

Openbare Bibliotheek 
Anderlecht
Sint-Guidostraat 97

Ludothèque
Kapelaanstraat, 1-7

Walalou asbl
Otletstraat 28

Oxfam Bookshop
Sint-Guidostraat 13

Boekenbox
Kapelaanstraat, 1-7
Venizeloslaan 26

Repair Café
Dapperheidsplein 21

eFarmz
www.efamrz.be

Lili Bulk
www.lili-bulk.com

Peerby
www.peerby.com

Ontlenen van boeken, luisterboeken, DVD en CD-Rom

Ontlenen van boeken, luisterboeken, DVD, CD en CD-Rom in 
Nederlands en Engels

Ontlenen van speelgoeden en spelletjes

Ontlenen van speelgoeden en spelletjes

Tweedehands boeken (op de eerste verdieping)

Uitleenkiosk waar je boeken kunt neerleggen en uilenen

Herstelling van alle voorwerpen (klein électro, électronica, informatica, 
naaien,...) op 2de donderdag van elke maand van 18u tot 21u
Om andere Repair Cafés te vinden : http://www.repairtogether.be/

Aankoop van duurzame voedingsproducten directe bij de producenten 
via een bestelling, een biomand of een maaltijd box en levering in 
afhaalpunten of thuis

Brusselse merk van bio droge voedingswaren, verkocht in kruiken met 
een waarborg in winkelen of online

Plateform voor het lenen van voorwerpen tussen buren

Denk ook aan markten en rommelmarkten, collectieve moestuinen en buurtcomposten 
(www.wormsasbl.org).

Info, ideeën en tips : zerocarabistouille.be, http://www.greenevelien.com/, 
http://www.annedrake.be/blog/zero-waste-het-nieuwe-normaal/, http://mavieenvert.be/zero-waste-
boodschappen-doen-in-belgie/, http://www.zerowastebelgium.org, http://www.ecoconso.be/, 
http://maps.dewey.be/, http://www.asblrcr.be/
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http://mavieenvert.be/zero-waste-boodschappen-doen-in-belgie/
http://mavieenvert.be/zero-waste-boodschappen-doen-in-belgie/
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http://www.lili-bulk.com/

