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 GFT, 
 DOE JIJ AL MEE? 
Wist je al dat gft sorteren heel voordelig is? 
Voor het milieu, voor het verkleinen van de 
afvalberg, maar ook voor je portemonnee. 
Voor onze gft-brochure gingen we op zoek 
naar enthousiaste gft-sorteerders en zij delen 
graag met jou waarom je gft best apart houdt. 
De brochure valt momenteel in de bussen in 
het verstedelijkt gebied van Gent. 

Sorteer gft,
da’s goed voor je 

portemonnee

 HEB JE AL EEN 
 BIOBAKJE? 

Nieuwe gft-klanten krijgen gratis een handig 
biobakje om het groente- en fruitafval in de 
keuken te verzamelen. Er passen biozakjes 
in, die je ook in de gft-container mag depo-
neren. Je container blijft proper en je krijgt 
geen vieze geurtjes in de keuken. Enkel maar 
voordelen, dus. Ben je al gft-klant, maar wil je 
ook graag zo’n bakje? Voor zeven euro koop je 
een biobakje met een rolletje biozakjes aan het 
onthaal van IVAGO. 

De biozakjes zijn te koop bij IVAGO. Je kan terecht aan het onthaal van IVAGO 
of in onze IVAGO-mobiel (achteraan dit magazine vind je waar en wanneer je de mobiel aantreft). 
Je vindt composteerbare zakjes ook in de handel, maar deze kunnen een ander formaat en 
een andere prijs hebben. Let bovendien op dat ze het OK Compost Logo dragen. 
Enkel dan mogen ze in de gft-container.

IVAGO-onthaal (Proeftuinstraat 43, 9000 Gent) - Maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur.
IVAGO-mobiel: zie data achteraan

 ORTHIA WILLE 

“Vroeger moest ik mijn 
restafvalzak soms buiten 
zetten als hij nog niet 
helemaal vol was. 
M’n groente- en fruitresten 
zorgden ervoor dat hij al 
vlug te zwaar werd. 
Dankzij de gft-container 
is dit probleem opgelost 
en gaat mijn restafvalzak 
langer mee.”

 ALAIN SOULLIAERT 

“Mijn gezin en ik eten 
voornamelijk verse groenten 

en we hebben een stadstuintje 
waarin we regelmatig snoeien. 

We delen onze container met 
de buren, zo kunnen we de 

container bij elke ophaling buiten 
plaatsen.“

“Ik koos voor de gft-container toen ik 
mijn groenteabonnement nam.
De combinatie van biologisch voedsel 
met een ecologische oplossing 
voor het afval vind ik ideaal.”

 ELIEN SPILLEBEEN 

meer info op 
gftikdoemee.gent

Je groente-, fruit- en tuinafval apart laten ophalen en verwerken is méér dan 50% goedkoper dan alles 

bij je restafval stoppen. Waarop wacht je nog? Denk aan je portemonnee en sorteer gft.

 BESPAAR. HAAL JE GFT UIT HET RESTAFVAL. 


