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Feedback op het jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik
Deze donderdag 19 september heeft het jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik plaatsgevonden. De
deelnemers hebben kunnen (her)ontdekken wat het platform het voorbije jaar verwezenlijkt heeft, ze konden
deelnemen aan verschillende werkgroepen en hebben kennisgemaakt met inspirerende projecten rond hergebruik
in Brussel. De dag werd afgesloten door een ontmoetingsmoment tussen alle aanwezige actoren.
Het volledige artikel lezen.
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Heeft u enig niews, artikelen of acties om ons voor te stellen? U kan ze ons overmaken via hergebruik@ncb.be

Agenda
Maandag 30 september en maandag 7 oktober : Opleiding
Hergebruik. Brussel Leefmilieu. Programma en inschrijvingen.

Bezoek de website van Hergebruik Platform : http://www.hergebruik-bouw.brussels/
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