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U bent zonet boekje #3 beginnen lezen (ziet u wel), dat dezelfde
structuur heeft als het in Januari gedrukte #1. Het geeft u meer uitleg
over MEIMAAND, MICRONOMICSMAAND en over City Mine(d)’s ambitiueze plannen voor 2010 in Brussel, Londen, Ljubljana, andere steden
en online; en het brengt verslag uit van wat we totnogtoe gedaan hebben.
Sinds 2006 brengt Micronomics initiatieven bijeen gaande van stadstuintjes over fietsprojecten, buurtinitiatieven tot
OMWILLE
uitwisselingssystemen en acties die opkomen
VAN, NIET
voor de rechten van stedelingen van verschillende
huidskleur, sexuele geaardheid of sociale klasse. ONDANKS DE
Ze delen een spontaan en informeel karakter, hebSTAD
ben geen werknemers of werkgevers, maar hebben vooral met elkaar gemeen dat ze stedelijk zijn, en niet ondanks de
Meimaand, Micronomicsmaand is ook het derde van vijf sleutelmomenten dat City Mine(d) met haar internationaal netwerk van de KVS (januari)
tot in Flagey (november) brengt, in een poging om het belang van stedelijke micro-initiatieven onder de aandacht te brengen. Intussen vragen we
onze partners in andere steden om actie te ondernemen voor en op publieke plaatsen in hun eigen stad, maar allemaal op dezelfde dag: 15 mei.
Als het lijkt alsof we dit boekje op onze bureauprinter afgedrukt hebben,
komt dat omdat dat effectief zo is. Voor ons geen
glanzende magazines; wij willen nog dingen kunnen aanpassen op het allerlaatste moment, terwijl we aan het printen zijn, of zelfs nadat er al een
lading verdeeld is. Want we willen uw feedback:
zeg ons wat u denkt, zeg ons wat u weet, zeg ons wat u (anders) wil doen.

WAT WIL U
(ANDERS)
DOEN

Wil u bijdragen aan dit project, of aan een van de volgende boekjes?
Neem contact op met City Mine(d) of een van de partners.
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Conclusies van het eerste sleutelmoment
in onze Europese samenwerking
Deze samenwerking kwam tot stand rond kleinschalige stads-initiatieven en heeft tot doel:
-stedelijke micro-initiatieven te versterken
-het netwerk in te zetten als hefboom op lokaal niveau
-micro-initiatieven te ondersteunen in hun ambitie om impact te hebben
op het lokale niveau terwijl ze ook bredere agenda’s bespelen
-erkenning te verkrijgen voor micro-initiatieven op Europese schaal

Om dit te bereiken organiseren City Mine(d) en zijn 13 partners een
Stedelijk Platform op 19, 20 en 21 november in Flagey in Brussel. Dit is
de gelegenheid om 75 lokale initiatieven uit heel Europa voor te stellen en om ervaringen uit te wisselen.
Op 29 januari kwamen meer dan 200 mensen bij elkaar om te luisteren naar Nikolai Jeffs’ verslag van de workshops, en naar Professor Erik Swyngedouws lezing over “Whose right to the city?”.
Dit was de uitgelezen kans om tot actie over te gaan met de
Foire aux Savoir-Faire, de opening van de Waffle Bank ‘Venture Capital’ (Fou de Coudre) en een droogtoiletten-presentatie door Patrick Wouters. Maar bovenal was het de gelegenheid
om groepen uit heel Europa te inspireren tijdens de werk-sessies.
Wordt vervolgd in November...
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Micro-initiatieven filmen en netwerken
in Londen
Sinds het begin van de lente maakt City Mine(d) London, samen
met onafhankelijk tv-productiehuis Spectacle, een kortfilm over
Londense micro-initiatieven. Tot hiertoe interviewden ze mensen
van Bicycology – een fietserscollectief met activiteiten om het fietsen te promoten en met links naar bredere milieu- en maatschappelijke thema’s – en Refugee Youth – een groep jonge mensen van overal ter wereld, een netwerk van jongerengroepen die samenwerken
over heel Londen en een « family full of Food, Fun and Friendship! ».
Om hun verhaal te versterken, praten ze ook met denkers, besluitvormers, onderwijzers en bestuurders. Zo is Columbia University Prof. Saskia Sassen, bekend voor haar analyse
van stad, globalisering en migratie, al voor de camera gehaald.
Wordt vervolgd.
Nuttige links:
http://www.bicycology.org.uk
http://www.refugeeyouth.org
http://www.spectacle.co.uk
en interviews op
http://www.spectacle.co.uk/archive_category_filter.php?id=18
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MICRONOMICS
1 MEI
Met een eerste halte bij MicroMarché (Cooperatieve Creators Markt),
dat nu zijn eigen publieke plek heeft in hartje Brussel gaan we terug
naar datgene waarmee het voor Micronomics allemaal is begonnen.
In “doe-het-zelf”-marktvorm sluiten we ons aan bij Bains Connective
(Artistiek Lab) in het kader van de Thematics ‘Do it yourself’ en bij de
MicroMarchands en hun 1 mei feest, van 11 tot 23 uur.

8 MEI
Micronomics trekt westwaarts, naar Molenbeek, waar we ons aansluiten bij lokale activiteiten, bij het sociaal restaurant « Les uns et les autres » en de voorbijgaande Zinnekes en Molenbekenaars. (maak je eigen klantenkaart op p 15)

15 MEI
Op 15 mei gaan we zuidoostelijk naar Flagey, een symbolische plek
in het hart van het culturele leven van Elsene, maar ook centraal in de
eindeloze discussies over wat publieke plaats zou moeten zijn.
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Heeft u er ooit aan gedacht om de straten, pleinen en parken van uw
stad te gebruiken om dingen te maken, aan te leren, bij te leren, te
delen, te tonen of gewoon te doen? Of om er te kijken hoe we braakliggend terrein kunnen gebruiken om groenten te kweken, om groenen zelfs menselijk afval te composteren, of om te overleggen over de
verschillende manieren waarop je een goede maaltijd kan bereiden?
Wanneer piknikte u voor het laatst in uw stad?
Micronomics probeert al die dingen en nog veel meer. Op de eerste
drie zaterdagen van mei 2010 brenSTADSTUINTJES
gen we een ruim assortiment samen
FIETSPROJECTEN
van initiatieven die stedelijke ruimte
BUURTgebruiken als plaats van expressie, exINITIATIEVEN
periment of debat. Ze gaan van stadstuintjes over fietsprojecten, buurtinitiatieven tot uitwisselingssystemen en acties die opkomen voor
de rechten van stedelingen van verschillende huidskleur, sexuele
geaardheid of sociale klasse. Wat ze gemeen hebben is hun spontaan en informeel karakter, hun niet-hiërarchische structuur, en het feit
dat ze stedelijk zijn; niet ondanks de stad, maar omwille van de stad..
Onze karavaan bevat droogtoiletten, mobiele tuintjes, machines om
soep en saus te maken, biogas vergisters en al wie zin heeft om er bij te komen; we houden halt op drie symbolishe plaatsen in de stad (zie verder)
Micronomics is er van overtuigd dat stedelijke publieke plaatsen gebruikt moeten worden, en dat is dan ook wat we gaan doen. En we zullen niet alleen zijn: op de laatste dag van de Micronomicsmaand, zullen ook in Londen, Parijs, Berlijn, Götenborg en Istanboel gelijkaardige
initiatieven plaatsvinden en maken we van 15 mei de internationale
campagnedag voor publieke plaatsen.
Zin om mee te doen? Contacteer City Mine(d) op: info@citymined.org
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plaats:
Ljubljana, Slovenië

agenda:
Voorbereiding November Platform

met
- KUD Mreza en andere Sloveense groepen
- 13 internationale partner-initiatieven.
De bijeenkomst gaat door in het autonoom Cultureel Centrum
Metelkova tijdens de verjaardagsweek van de kraak van het centrum in 1993. Naast het verder bepalen van inhoud en strategieën
die we gemeen hebben, en die in een platform verder uitgewerkt
zouden kunnen worden, zullen we verder bekijken hoe lokale intitiatieven voordeel kunnen halen uit internationale dialoog en hefboomwerking, terijl ze toch zeer specifiek en bijzonder blijven.
De context van de bijeenkomst moet vele informele, maar daarom niet minder productieve, contacten toelaten met individuen en groepen verbonden met Metelkova of daarbuiten.
Tegelijkertijd zullen de voorbereidingen voor het November Platform
2010 ook exploratieve stappen zetten naar mogelijke activiteiten en
ontwikkelingen in 2011.
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STEDELIJK PLATFORM FLAGEY 19 -20 NOV
Tijdens het Stedelijk Platform presenteren individuen en organisaties uit 13
steden, van Göteborg tot Istanbul en van Londen tot Sarajevo, activiteiten
waarmee ze hun stad vormgeven. Een goede gelegenheid voor lokale en
internationale initiatieven om in contact te komen met een breed publiek,
met verkozen politici, administraties, stedenbouwkundigen, onderzoekers en ondernemers, om ervaring en kennis uit te wisselen, en om lokaal
initiatief te versterken door internationale affiniteiten zichtbaar te maken.
De straten, pleinen en parken die we delen met mensen die we niet kennen,
zijn het kloppend hart van onze steden. Er bestaan tal van initiatieven die
publieke ruimte in de stad gebruiken als plaats van expressie, experiment
en kritiek. Het gaat om culturele, sociale, politieke of economische projecten, gaande van stadstuintjes over fietsprojecten, buurtinitiatieven tot uitwisselingssystemen en acties die opkomen voor de rechten van stedelingen van verschillende huidskleur, sexuele geaardheid of sociale klasse.
Zelfs al zijn deze initiatieven vaal expliciet lokaal, ze zijn in haast
elke metropool terug te vinden. Het Stedelijk Platform haalt initiatieven die normaal heel lokaal werken naar Brussel, om te ontdekken we ze met elkaar gemeen hebben en zelfs om plannen te
smeden, maar bovenal om een gemeenschappelijk Europees signaal te geven over het belang van publieke ruimte in onze steden.
Brusselaars, actieve burgers, denkers en doeners ontmoeten elkaar om
gelijkgestemden te vinden tijdens het Stedelijk Platform, om beleidsmakers te beïnvloeden, onderzoekers te overtuigen en plannen te maken om
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SAMENWERKING EN
HET STEDELIJK PLATFORM
Een belangrijke conclusie van #1, de januari werksessie en presentatie, was deze: « dit netwerk moet mensen en organisaties die normaal niet deelnemen aan Europese uitwisseling
toelaten om dit wel te doen en om zelfs voordeel te halen uit een Europees netwerk. » Dit idee wilen we nu zo ver mogelijk doortrekken.
Zou het mogelijk zijn een Europees netwerk te creëren dat zich van andere onderscheidt doordat het niet enkel aan zichzelf refereert maar
verwijst naar lokale en publieke activiteiten?
Wil dit dan zeggen dat het doel van onze bijeenkomst in november moet zijn om samenwerkingsvormen of vormen van solidariteit
te creëren tussen micro-initiatieven, buiten de reeds bestaande Europese structuren waarvan City Mine(d) en anderen al deel uitmaken?
De vragen blijven nog onbeantwoord, maar de volgende maanden willen we er graag aan werken.
De samenwerking is in de komende maanden gestructureerd in 4 onderdelen:
1. Disours
-Wat willen we aantonen/overbrengen?
2. Deelnemers
-Wat is het voordeel voor mensen om deel te nemen?
3. Horizon
-Hoe kunnen we samenwerkingen consolideren na november?
4. Praktisch
-Wie komt er naar het platform in Brussel?
Campaiging Day en Online Community zijn alvast instrumenten om
samenwerken te vergemakkelijken.
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Online Community
Tussen 6 en 20 april 2010 onderzocht City Mine(d) de online gewoonten van haar globale netwerk. De web-enquête bereikte 1,241 mensen
in 19 talen op 6 continenten -moesten pinguins vingers hebben om
mee te klikken, zouden we ze alle 7 gecovered hebben-, waarvan er
850 alle 11 vragen hebben beantwoord.
10 dingen die we hebben geleerd over ons netwerk::
°95% gebruikt elke dag EMAILl, de helft stuurt meer dan 3 emails per
dag, 21% meer dan 9; 77% schrijft in op email-lists
°75% gebruikt Skype, 2/3 om goedkoop te bellen of om te chatten,
26% logt onmiddellijk aan bij het aanzetten van de computer, waarvan de helft als ‘onzichtbaar’. [Google talk of MSN messenger komen
slechts aan 5%]
°50% gebruikt Facebook, 19% logt onmiddellijk aan bij het aanzetten
van de computer
°20% gebruikt Twitter, een derde daarvan elke dag
°beelden zijn de belangrijkste informatiebron [91% is ernaar op zoek,
2/3 upload zelf ], gevolgd door video [75% zoekt ernaar, 1/3 upload],
dan audio [48% zoekt naar audio, ¼ upload]
°50% publiceert eigen activiteiten op blogs of online agenda’s, 2/3
daarvan wil zo publiek of bezoekers aantrekken, 1/3 wil een boodschap verspreiden
°de top 3 onderwerpen in het netwerk zijn Stedelijke Kunst, Activisme
en Interventies
°70% wil graag meer informatie, de meesten maandelijks, ¾ via email,
2 op 5 via gepubliceerde artikels, evenveel via beelden
°2 op 3 wil graag zelf bijdragen, bij voorkeur via email, dan beelden,
dan gepubliceerde artikels
°en het beste nieuws:
van de respondenten wil deel uitmaken
van een netwerk van mensen dat reageert op (het gebrek aan) positieve en constructieve verandering in stedelijke democratie en economie

85%
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Resultaat Online Enquête
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En wat nu?
Met deze informatie kunnen we een cocktail maken van communicatie-tools, op maat van ons netwerk. Doel is dat de deelnemers regelmatig in contact kunnen zijn, elkaar en elkaars werk leren kennen,
en dat er een wisselwerking ontstaat. We willen dat mensen vertellen
wat ze doen, hoe en waarom ze dat doen, en van elkaar leren hoe het
beter kan; waardoor we uiteindelijk meer impact kunnen hebben op
de stad en de stedelijke economie en democratie.
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maak je eigen KLANTENKAART
voor 8 Mei
Soupe Machine
SoupO’ graphe
Salsa du hasard
Topino
Les uns les autres
Toilettes sèches
Use-it
Klorofil
Miss vertigo
Doxa Scopie
Pavillon VHS
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maak je eigen KLANTENKAART
voor 8 Mei
Kleef uw Micronomics sticker hier

Micronomics trekt westwaarts, naar
Molenbeek, waar we ons aansluiten
bij lokale activiteiten, bij het sociaal
restaurant « Les uns et les autres »
en de voorbijgaande Zinnekes en
Molenbekenaars.
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Meimaand Projects
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GEMEENSCHAPSTUINEN
Début des Haricots
1/05 • 14:00-16:00
Cartografie van Brusselse gemeenschapstuintjes

Waar kan je in Brussel gemeenschapstuintjes vinden? Die vraag was
de aanleiding voor een project dat deze plekken in kaart wil brengen
en netwerken. Arbeiderstuintjes, didactische tuinen voor scholen, sociale herinschakelingstuinen of collectieve stadstuintjes, het aanbod
aan gemeenschapstuintjes in Brussel is rijk en divers. Bovendien is een
groeiend aantal stedelingen op zoek naar een link met de natuur, en
willen ze meer weten over de oorsprong van hun voeding. Heel wat
cultiveerbare grond is echter bedreigd door vastgoedontwikkeling.
Deze cartografie wil bij actuele en potentiele tuiniers bewustwording creëren, verbindingen maken en mobiliseren voor het behoud van
deze laatste productie-plaatsen in de stad. Heel concreet zal er binnenkort een open source interactieve kaart online beschikbaar zijn.
www.haricots.org
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SOEP MACHINE
01/05 •
08/05 •
15/05 •
Zou je een verse groente in minder dan 7 minuten kunnen veranderen
in een kop hete soep? Met een machine? Buiten, op de stoep? De combinatie van maaltijd en mechanica zou op z’n minst een aantal plekken
in de stad een beetje opvrolijken, maar bovendien zou het ook mensen
doen nadenken over eten in de stad: waar vind je een verse wortel of
prei in de nabijheid van de machine; kunnen kraampjes enkel ongezond eten zoals hot dogs en hamburgers produceren; wat maakt een
soep lekker?
Een uitdaging die City Mine(d) niet zomaar aan zich voorbij kon laten
gaan, dus begonnen ze onmiddellijk te ontwerpen aan de Soep Machine. Aangedreven door spieren en een beetje propaangas, zal de
Soep Machine zijn wat de zon is voor Barcelona’s, of het strand voor
Miami. Alleen een beetje kleiner. Maar ook warm, en aangenaam.

Kom kijken naar de Soep Machine in wording, draag uw culinaire,
technologische en sociale know how by om de machine echt te doen
werken, of wees een proef-konijn op 1, 8 of 15 Mei.
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GREFFONS
Doxa Scopie
http://doxa-scopie.blogspot.com
08/05 • 13:00 – 18:00
15/05 •
Zonder dat we dat zelf echt beseffen, zijn we vaak knutselaars van
elke dag.
Doxa Scopie stelt voor Micronomics haar micro-initiatief voor: de greffon. De greffon???
De greffon is een module in karton, plastiek, hout, stof, ... al
naargelang het materiaal dat te vinden is.
De greffon is een soort van nuttige uitwas, die naar believen verplaatsbaar is, al naargelang de noden, de plaats en de mogelijkheden.
De greffon is uitgevonden om onze aanwezigheid in de stad toegankelijker, confortabeler, aanvaardbaarder te maken en stelt de manier
in vraag waarop we structuren (meubilair, paaltjes, ...) die we aantreffen in de publieke ruimte in gebruik nemen.
Op twee verschillende momenten zijn we aanwezig en onthullen we
verschillende greffon-systemen.
In Molenbeek vormen de greffons samen met de andere micro-initiatieven een feestelijke plek.
Aan Flagey stellen we ons vooral vragen: waar zullen we ons installeren? Waarop enten we ons?
Op deze site herdefiniëren de greffons intiemere plekjes, en voor de
gelegenheid geven ze de avant-première van een nieuwe creatie: de
“tout en kit”. Van de rekjurk over de sandwichvest tot de tututafel ...
we beloven een amusante promiscuïteit.
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SEEDBALLS & VERTICAL GARDENS
Klorofil, OKNO, FoAM
http://klorofil.be,
www.okno.be,
www.fo.am
1/05 • 11:00 – 13:00 • Seedballing
15/05 • Vertical Gardens
Door de promotie van stadslandbouw wil Klorofil, samen met OKNO
en FoAM, aantonen dat elke stadsbewoner in staat is om zelf groenten,
kruiden en fruit te telen, en zo van de stad een groenere en zuurstofrijkere plek te maken.
Naast de uitbouw van een collectieve groententuin op het dak van de
voormalige Bellevue-brouwerij, verspreidt Klorofil het groene virus
door middel van seedballing, de constructie van kleine verticale moestuinen, binnenhuisteelt, enz.
Interesse om het groene gevaar te vervoegen?
Stuur dan een email naar: hans@klorofil.be
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MISS VERTIGO
www.leblogdemissvertigo.blogspot.com
8/05 • 13:00 – 18:00
15/05 •
Dit is een biopakket
Dit is een voedselpakket
Omdat iedereen recht heeft op smaak,
omdat niet iedereen het geluk heeft een eigen stukje tuin te hebben,
toont Miss Vertigo hoe je met drie keer niks en een paar keer trappen op
een fiets toch overheerlijk eten kan klaarmaken!
VERTIGO: [adj. kwal.] De herkomst is onduidelijk. Academisch onderzoek
geeft aan dat het zou gaan om een contractie van “vert(e)” (groen) en
“go”. Deze “go” stamt volgens sommigen uit het Angelsaksische taalgebruik en wijst op “ga groen”; volgens anderen heeft het een Romaanse
stam en is het een afkorting van “goût” (smaak).
Maar zou Vertigo niet veeleer een combinatie zijn van dit alles?
Vertigo Eten: zich goed verzorgen, smaak (her)ontdekken door een
groenere, creatievere, verrassendere keuken. De vertigo eter komt in de
meest diverse vormen, klassen en maten voor.
Vertigo Leven: aansluiting vinden bij zichzelf en de natuur. Verantwoord
leven naar eigen vermogen.
Veritgo Dag: in navolging van de Gentenaren die ertoe aangezet worden
om van hun lunch, elke donderdag, een vertigo-lunch te maken. Laten
we hetzelfde doen in Brussel!
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MOBIEL SALON
Cyclo
www.recyclo.org
1/05 • 11:00 – 18:00 • workshop

15/05 •
Rolstoelen
CyCLO beschikt over een uitgebreide voorraad tweedehandsfietsonderdelen. Hiermee worden tweedehandsfietsen van hoge kwaliteit in
elkaar gezet. Juist omwille van die kwaliteit kunnen niet alle stukken
worden hergebruikt. De meest gangbare fietsherstelling, de platte
band, genereert bovendien een overschot aan binnenbanden. De
rolstoelen op Micronomics geven onbruikbare fietsframes en binnenbanden een nieuwe bestemming, die een sterk, comfortabel en mooi
product oplevert. Zet u en relax!
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PICYCLETTE
Cyclo
www.recyclo.org
01/05 •
15/05 •
In Parijs, Wenen, Amsterdam en elke andere grote Europese stad
stoot je om de paar honderd meter wel op een openbaar toilet. Behalve in Brussel. In de hoofdstad van Europa klagen Brusselaars, handelaars en toeristen over de walmende urinegeur die in verschillende
Brusselse straten hangt. Op dringende vraag van inwoners en organisaties werden 14 urinoirs in Brussel Stad geïnstalleerd en er zouden 3
echte openbare toiletten komen waar ook dames terecht kunnen.
CyCLO schuift de mobiele picyclette naar voren als valabel alternatief
voor lacunes in het netwerk van openbare toiletten. De picyclette is
door iedereen die kan fietsen makkelijk verplaatsbaar naar elke plek
waar hij nodig is.
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SALSA DU HASARD
Ivana Serovic & Marie Storup
08/05 • 13:00 – 18:00
15/05 •
Recept voor de ‘Salsa du Hasard’:
Neem een bananenblad en maak er een kom van;
Draai aan het rad van fortuin;
Het lot beslist over de ingrediënten,
U kiest de verhoudingen.
Duw op play en u heeft één liedje de tijd :
Vindt uw eigen saus uit!
Er is een schriftje om ontdekkingen te vereeuwigen,
Schrijf er zeker uw recept in!
De degustatietafel raakt doorheen de dag meer en meer gevuld met
sausjes,
brood en rauwkost nodigen uit tot proeverij.
En eindigt dit alles in één grote wedstrijd?
Welke saus verdient een “Eerste Super Salsa Award”?
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sOep’Ographe
Emanuelle Debacker
& Christelle Brulle
01/05 •
08/05 •
15/05 •
Gastronomische Publieke Schrijver
De kunst van de “sOep’Ografie” bestaat erin culinaire verhalen vast te
leggen van ieder die daaraan behoefte heeft. Tegelijk gaat het er ook
om deze verhalen in vraag te stellen.
De “sOep’Ograaf” speelt de rol van conservator van culinaire weetjes
en zorgt voor het bewaren, ontdekken en circuleren van keukengeheimen. Een bezoek aan de “sOep’Ograaf” is tegelijk ook de gelegenheid om stil te staan bij onze eetgewoonten [productie, transport,
distributie, bereiding, bewaring, ...].
Net als de publieke schrijver oordeelt noch censureert de
sOep’Ograaf. Het is veeleer een vertrouwenspersoon met als motto:
“praat zonder vrees, ik ben gebonden aan het beroepsgeheim!”. Niettemin, als iemand hem wat toevertrouwt, is een naïeve vraag of een
tip om in actie te komen nooit ver weg.
« Leen me je pen
om een soep te dromen »
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SOLAR COOKING
Jan Pille
15/05
Solar Cooking workshop/demonstration
(afhankelijk van het weer)
Koken zonder fornuis of vuur is mogelijk en er zijn ondertussen heel
wat plaatsen op de wereld waar dit ook met succes gedaan wordt.
Hoe dan? Simpel, door de warmte van de zon te concentreren en dus
op een slimme manier te gebruiken. Er zijn vele modellen, sommige
moeilijk te vervaardigen en kostelijk, anderen makkelijk in elkaar te
boksen en ook spotgoedkoop. Tijdens de workshop op 15 mei wil ik
aan de omstaanders tonen hoe het op een goedkope en makkelijke
manier kan. Ik gebruik daarvoor het ‘Cookit’-model dat reeds door
een Nederlandse ngo in Afrika verspreid wordt om er onder meer de
houtkap tegen te gaan. Meer informatie over de Cookit vind je op
http://www.solarcooking.nl/. Andere modellen en hoe je die kan
maken staan op de website http://www.solarcooking.org/plans/.
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BRUSSELS D.C.
3 man i.o.v.
01/05
08/05
15/05
Droogtoilettenwerf +
Compostvraagstukken en -cartografie
Brussels District of Columbia prrrt Europa of Brussels Dry Closet?!
Brussels deconstruct of Brussels decompose?!
Enig eensgezind wast Brussel haar zwart water schijnbaar wit in afgedreven oorden. Terwijl de gecomposteerde, droge variant niet alleen
een geconcentreerde energiebom, maar ook een magische grondverbeteraar is, die ter plekke gestort kan worden. Meer grond voor stront
dus geen stank voor dank meer. En/of omgekeerd. Brussel opnieuw
droogleggen, kan en wel gezond bovengronds. 3 noodzakelijke type
ruimtes worden hiervoor op kaart gezet. Verkennende tool is de
kruiwagen, de gevier(endeel)de 4x4 van elke buitenmens en typologisch bekeken 2 druppels ... de com/nforme/tabele w.c.. Bij gebrek
aan losse grond roesten er momenteel zowat ruwweg geschat veel te
veel weg in een té natte stad. Haal ze dus van hun privé-stal en stoot
hun opgelapte versie mee door van de ene groene pool van Brussel
naar de andere langs een aanstootgevend, open(baar) Brussels D.C.net.
Om al te weten wat de pot schaft, aperitief op zondag 25/04, 11u in
en bij Dé Boomgu/aard in Jette.
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TOPINO
www.topino.be
01/05 • 11:00 – 16:00

Topino is een internetplatform waarop groenten, fruit en andere
streekproducten rechtstreeks met de producent worden uitgewisseld.
Op het platform kan je zowel producten opzoeken als aanbieden.
Topino wil de consumptie van lokale producten stimuleren door
klanten rechtstreeks in contact te brengen met hun dichtstbijzijnde
producent. Topino steunt op de pijlers van de duurzame ontwikkeling en biedt een evenwichtige aanpak tussen economie, milieu en
maatschappij.
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VERMICOMPOSTAGE
Mawena Carteret
01/05
15/05
° 1 eenvoudige en onbekende manier om afval te verminderen!
° 1 manier om compost te maken zonder tuin.
Het is mogelijk het volume van je vuilbak te verkleinen door je voedingsafval te “composteren”. En je hebt er bijna geen plaats of materiaal
voor nodig.
Het principe is eenvoudig:
1.men neme 1 of meerdere bakken (hout of plastic, al dan niet gerecycleerd of hergebruikt);
2.kies een plek in je appartement, huis of gebouw (een kast, de kelder,
de zolder of een hoek in de keuken, ...)
3.en een handvol “afval-etende” wormpjes (voor in de bakken)
Daarna komt het er op aan je fruit- en groentenschillen, theebuiltjes,
koffiedrap... in de wormenbak te gooien en niet langer in de vuilbak.
Door dit afval te verteren en herverteren reduceren de wormen 80%
van het oorspronkelijke volume. Nog een voordeel is dat de vermicompost een vloeibare meststof produceert, die perfect is voor kamerplanten of balkonkweek.
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VHS PAVILLION
Ognev Vlaminck – Les Tisseurs Urbains
www.t-u-s.be
1/05 • en continu
8/05 • en continu
In deze tijden van constante evolutie, gelinkt aan de massa-consumptie, ontstaat er een onverwacht overschot aan onrecycleerbare
producten. De video (VHS) cassette is er daar eentje van. Het materiaal is niet hersmeltbaar en bevat meerdere materialen waardoor
recycleren heel kostelijk kan zijn. Men kan er dus alleen maar vanaf
geraken door ze te verbranden of te storten. Door een alternatief gebruik van de cassettes te ontwikkelen wordt de maatschappij
gespaard van een enorme vervuiling. De vorm, de kleur en de resistentie van het materiaal maken dat er een grote gelijkenis is tussen
de videocassette en een lei. Vertrekkende vanuit dat standpunt bestaat de dakbedekking van dit paviljoentje volledig uit videocassettes.
www.maximalisme.be

31

SHOPPING LISTS
Esteban Miraflores
1/05 • 11:00-14:00
Cactussenverzamelaars, postzegelverzamelaars, miniatuurtreinverzamelaars... wat is er banaler; maar kent u deze? De verzamelaar van
achtergelaten winkellijstjes? Kom hem ontdekken op Micronomics
1 Mei op de “Do It Yourself” MicroMarché tussen 11u en 14u. Stel samen met hem een winkellijstje samen en hij stuurt u een recept of uw
horoscoop (het hangt er van af!). Uw winkellijstje vertelt veel over uzelf
en uw levensstijl.
Een project van de Argentijnse fotograaf Esteban Miraflores
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FRIGOBOXSCOOTERS
aka cruizin coolers
www.groovygreen.be
Voor de gelegenheid mag Micronomics gebruik maken van
GroovyGreen’s elektrisch aangedreven frigoboxen. Dit transportmiddel is een ludieke voorganger van “plug-in vehicles” die we
weldra in grote getalen op onze wegen hopen tegen te komen...
Het ideale groene transportmiddel voor zomerse uitjes : cool drinks,
cool driving.
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CONTACT
voor meer informatie
City Mine(d)
02 779 59 00
Sofie Van Bruystegem
0485 18 83 31
sofie@citymined.org
Jim Segers
0487 905 436
jim@citymined.org
Fanny Courieult
fanny@citymined.org
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Met de steun van
de Europese Commissie

de Belgische Federale Overheid

de Vlaamse Regering

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

de Stad Brussel
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