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Persbericht 

 

 

De Stichting voor Toekomstige Generaties sluit 
de oproep voor de Zero Waste Student Challenge 2019 

af op 28 februari 2019 om middernacht  
 

 
 
Brussel, 7 februari 2019 – Er belandt jaarlijks acht miljoen ton plastic in de zee. Maar liefst 
89% van die producten is maar één keer gebruikt, terwijl de natuur er soms tot duizend jaar 
over doet om dat afval af te breken. Dit brengt schade aan de mens en de planeet en zorgt 
bovendien voor een enorme verspilling van grote hoeveelheden kostbare grondstoffen en 
energie. Hoog tijd voor initiatieven die de afvalberg van single-use products (SUP's) helpen te 
verkleinen. De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert – na de examens en de 
vakantieperiode – haar kandidaatsoproep aan alle studenten uit het Belgische hoger 
onderwijs om deel te nemen aan de eerste Zero Waste Student Challenge. De geselecteerde 
intiatieven zullen als prijs een communicatie- en valorisatiecampagne en een financieel 
duwtje in de rug van 500 tot 5.000 euro ontvangen! 
  

http://www.stg.be/
http://www.stg.be/zerowaste
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Voor wie ? 
De Zero Waste Student Challenge richt zich op studenten in het Belgische hoger onderwijs, 
ongeacht studierichting of -jaar, die in groep of individueel, in het kader van hun studies of 
een studentenactiviteit, een initiatief opzetten dat bijdraagt aan de reductie van 
wegwerpproducten. 
 
Voor alle info en het indienen van een kandidatuur: http://www.stg.be/zerowaste 
 
 
Enkele voorbeelden van mogelijke initiatieven:  

- Het ontwerpen van herbruikbare alternatieve producten (herbruikbare bekers, tampons, 
fastfoodverpakking, ...); 

- Het verbeteren van bestaande materialen-en producten om het gebruik van grondstoffen en 
energie te reduceren; 

- Het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe processen voor het hergebruik 
van afval (circulaire economie, ...); 

- Het uitwerken van nieuwe diensten en businessmodellen (drankfonteintjes, afwasdiensten 
herbruikbare bekers, systemen die het gebruik van eigen herbruikbaar verpakkingsmateriaal 
stimuleren, ...); 

- Het aanspreken van belangrijke actoren op hun verantwoordelijkheid (supermarkten, 
fastfoodproducenten, drankproducenten, ...); 

- Het uitwerken van (sensibiliserings-)campagnes (Zero Waste actie, campagne rond de 
schadelijke impact van microplastics, ...). 

 

Meer info kan u vinden in het reglement.  
 
 

De jury 
De jury bestaat uit de volgende leden: 

• Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development, Fost Plus 
• Vanessa Debruyne, Freelance journalist en campagnemaker, Het Monster van Ness 
• Marc Detraux, Directeur, La Ressourcerie Namuroise 
• Patricia Foscolo, Head of BU Sustainable Economy, hub.brussels 
• Marc Sautelet, Projectleider, Zero Waste Belgium 
• Liesbet Van Ackeleyen, Facilitator Circulaire Economie, Vlaanderen Circulair (OVAM) 
• Gaëlle Warnant, Beleidsmedewerker Water & Afval, IEW 

 
Meer lezen over de juryleden. 
 

http://www.stg.be/zerowaste
https://civicrm.foundationfuturegenerations.org/sites/www.foundationfuturegenerations.org/files/20181108_zwsc_note_reglementnl_def_3.pdf
https://www.facebook.com/FondationpourlesGenerationsFutures/photos/a.385182806837/10156778709656838/?type=3&eid=ARBwfp1GcCbq1P8AtKWJslPSofm0pkYSPEYONZnn6LpdkDGsO1OsX7jGO8lZCEdgruPZydj1SIKlyaw5&__xts__%5B0%5D=68.ARBeF2oCtQU1EaLEsO8jbOTrk2bm1BAmVF5xBFq2hyGPlCIJQxprWVwOQdrPUJwTeenCTJyRJscHr-lNALfaEOvaKsmfRf_B3w1uxHYDAhl1DA68xrzKSWnIfhrLTtBskJjtvRWH34ssrSWKFyksmAgKJ15P4C3Rl15ajPGFA5GKPGZzIv5WaMRCAwwUCc7Hj_xksad6EVnmGyeN60Rtw0B-pRXd4bnnCOXE7X3Gp8nUEfbIZOs_F_M_vsegzghAqDTEBTfchaxMSdY9op5NFFra7B1fH-beqY4BygJ06j2LrU3LhRX95GlMEIFGpEGTldLNjV8I6tMZWVFTtm-h&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/FondationpourlesGenerationsFutures/photos/a.385182806837/10156778709656838/?type=3&eid=ARBwfp1GcCbq1P8AtKWJslPSofm0pkYSPEYONZnn6LpdkDGsO1OsX7jGO8lZCEdgruPZydj1SIKlyaw5&__xts__%5B0%5D=68.ARBeF2oCtQU1EaLEsO8jbOTrk2bm1BAmVF5xBFq2hyGPlCIJQxprWVwOQdrPUJwTeenCTJyRJscHr-lNALfaEOvaKsmfRf_B3w1uxHYDAhl1DA68xrzKSWnIfhrLTtBskJjtvRWH34ssrSWKFyksmAgKJ15P4C3Rl15ajPGFA5GKPGZzIv5WaMRCAwwUCc7Hj_xksad6EVnmGyeN60Rtw0B-pRXd4bnnCOXE7X3Gp8nUEfbIZOs_F_M_vsegzghAqDTEBTfchaxMSdY9op5NFFra7B1fH-beqY4BygJ06j2LrU3LhRX95GlMEIFGpEGTldLNjV8I6tMZWVFTtm-h&__tn__=EEHH-R
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/projet/de-jury
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Agenda 
De kandidaatsoproep is open t.e.m. 28 februari 2019. De jurybeslissing zal publiekelijk worden 
bekendgemaakt op 4 april 2019 in de avond, tijdens een prijsuitreiking in Brussel (uitsluitend 
toegankelijk voor de laureaten en media).  
 
De laureaten 
De laureaten zullen bekend zijn op 25 maart 2019. Indien u meer informatie en beeldmateriaal 
wenst te ontvangen over de laureaten en de gekozen initiatieven - onder persembargo tot 4 
april 2019, gelieve dan contact op te nemen met :  
 

Stichting voor Toekomstige Generaties 
Cécile Purnode  
Communicatieverantwoordelijke 
0479 52 69 11  
c.purnode@fgf.be 

 
Oproepsbeeld hierbij  
 
 
Over de Stichting voor Toekomstige Generaties 
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich 
uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, één van de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, 
onafhankelijke stichting van openbaar nut die 13 werknemers telt en actief is in heel België. Als 
platform voor transformatieve filantropie maakt ze het voor haar partners, investeerders en 
donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties.  
De Stichting heeft ruime ervaring in het ondersteunen van initiatiefnemers van duurzame projecten 
in België en Europa. 
www.stg.be 

 
 

mailto:c.purnode@fgf.be
http://www.foundationfuturegenerations.org/nl/duurzame-ontwikkeling
http://www.stg.be/

