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Wie zijn zij?
Het Brugs compostteam bestaat uit vrijwilligers,
zo’n 15 enthou- siaste compostmeesters. Zij worden
begeleid door dienst leefmilieu en dragen bij aan de
promotie van het thuiscomposte- ren en het afvalarm
tuinieren. De compostmeesterwerking past binnen het
afvalvoorkomingsbe- leid van Stad Brugge.

Wat heb jij eraan?
•

je draagt bij aan het milieu

•

je leert via opleidingen heel wat nieuwe dingen

•

je werkt samen met een grotere groep vrijwilligers

•

je kan je kennis en ervaringen delen met andere
composteerders

Hoe word je compostmeester?
Je volgt eerst een korte cursus composteren,
georganiseerd door Vlaco en IVBO. Wil je je verder
ver- diepen in de compostwereld en meehelpen deze
boodschap uit te dragen, dan kan je een opleiding tot
compostmeester volgen.
Deze cursus en opleiding zijn gratis!
Dit zijn enkele thema’s waar de compostmeesters rond
werken:
• voorbereiden van een evenement
•

uitleg geven aan groep/school

•

stand op markt/beurs

•

demoplaats uitbouwen

•

brochure opmaken, …

Wat biedt stad Brugge?
•

nodige materiaal en ondersteuning

•

verzekering

•

vervoersonkosten

•

bijscholing

•

1x jaar studiebezoek aan bedrijf/ instelling die
werkt rond composteren of aanverwante zaken

