Bekijk deze mail online

Onze klanten planten bomen voor Natuurpunt en voortaan ook voor Natagora.
Geachte Mr. Doe,
Beste John,
Eind 2015 gaven we het startschot aan onze succesvolle inzamelactie 'Recycleren voor Natuurpunt'.
Bedrijven en organisaties die hun oude gsm's, laptops en PC's aanleveren bij Out Of Use kunnen deze
omzetten in nieuwe bomen bij Natuurpunt. Tot op vandaag namen meer dan 70 ondernemingen deel die
samen al zo'n 4000 bomen verdiend hebben. Dat is een mooi resultaat maar we willen méér! Neem dus
zeker deel en steun de natuur.
Op zondag 26 november komen de deelnemers van het voorbije jaar hun bomen planten tijdens de
jaarlijkse boomplantdag van Natuurpunt. We verwelkomen een 12-tal bedrijven en hun medewerkers op
verschillende locaties. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de mooie fotoverslagen.
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat onze inzamelactie intussen ook werd uitgebreid naar
Brussel en Wallonië. Deze samenwerking 'Recycler pour Natagora' kwam tot stand met Natagora.
Lees er alles over in deze nieuwsbrief!

RECYCLER POUR NATAGORA

KOM BOMEN PLANTEN

OUT OF USE OP TV

Sinds kort kent onze
inzamelactie 'Recycleren voor
Natuurpunt' een vervolg in
Wallonië onder de naam
'Recycler pour Natagora'. De
samenwerking kwam tot stand
met Natagora, de tegenhanger
van Natuurpunt in Wallonië. In
ruil voor oude PC's, laptops
en gsm's krijgen de deelnemers een stukje beschermd
natuurgebied. Deze
natuurreservaten zijn immers
zeer doeltreﬀende opslorpers

Op zondag 26 november vindt
de jaarlijkse boomplantdag
van Natuurpunt plaats. De
bedrijven en organisaties die het
voorbije jaar deelnamen aan
onze inzamelactie 'Recycleren
voor Natuurpunt' werden uitgenodigd om hun welverdiende
bomen te komen planten op één
van de drie plantlocaties in
Maasmechelen, Turnhout en
Zottegem. We verwelkomen dit
jaar weer mooie groepen van
medewerkers van ondermeer

Op donderdag 7 september
vond de ophaalactie
'Ravenshout Recycleert' plaats
aan het Industrieterrein
Ravenshout in Beringen. Out Of
Use sloeg hiervoor de handen in
elkaar met de Ondernemersclub Beringen, Stad Beringen
en Quares Parkmanagement
met als doel de lokale
ondernemers te sensibiliseren
voor een correcte recyclage. De
bedrijven konden hun
elektronisch afval afleveren op

van CO2 (vooral wouden,
veengebieden,...). Bovendien
kunnen we door meer van deze
gebieden te creëren de impact
van de klimaatverandering op
de biodiversiteit verminderen.

Smals, SPIE Belgium, Triodos
Bank, Farys, Eastman
Chemicals, Joker, Politie Gent,
U2U, Solidariteit voor het
Gezin en TomTom. Ze krijgen
hun certificaat overhandigd en
er worden foto's genomen.

Lees er meer over
Volg onze Facebookpagina

een nabij gelegen inzamelpunt
en werden verwelkomd met een
lekkere kop koffie. In totaal
werd 1,16 ton e-afval
ingezameld, goed voor 20
nieuwe bomen met bijhorende
vierkante meter grond en een
vermeden CO2 uitstoot van
1,67 ton.
Bekijk de video

Smals recycleert oud ICT-materiaal via Out Of Use
Une seconde vie pour vos appareils
Bomen planten tegen de klimaatopwarming
Lees al onze nieuwsberichten op www.outofuse.com/nl/nieuws
Volg ons ook op Facebook, LinkedIn en Twitter
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