
 
 

Terug naar school op een milieuvriendelijke manier 
Een ecologische start van het schooljaar met honderden producten en 

diensten die verkrijgbaar zijn met ecocheques 

 
Brussel, 30 augustus 2021 - Het begin van het schooljaar nadert met rasse schreden. Na meer 
dan een jaar coronacrisis kunnen we nog niet spreken van een normale start van het schooljaar 
en zullen we flexibel moeten blijven om met eventuele onvoorziene gebeurtenissen om te gaan. 
In deze periode van veranderingen en aanpassingen is het begin van het nieuwe schooljaar het 
ideale moment om gewoonten te herzien en voor een boekentas te gaan met een positieve 
ecologische impact. Ecocheques zijn daarvoor een uitgelezen middel dat bovendien ook nog 
eens voor extra koopkracht zorgt.  

Groener schoolmateriaal  

Net zoals de coronacrisis de digitalisering van bedrijven in een stroomversnelling bracht, zetten ook 
scholen steeds meer in op digitalisering. De sluiting van de scholen in maart 2020 leidde tot de sterke 
opkomst van Google Classroom, Microsoft SmartSchool en andere online leerplatforms om in contact 
te blijven met de leerlingen. Gsm’s, laptops en elektronische toestellen maken steeds meer deel uit van 
de lijstjes met schoolbenodigdheden. De schoolgewoonten schuiven op naar hybride onderwijs en het 
is dus belangrijk om goed uitgerust te zijn.  

Om daarop in te spelen is een herstelling vaak de goedkoopste oplossing voor elk schoolkind. Soms 
volstaat een simpele herstelling of kleine aanpassing om een tablet of computer nog een nieuw 
schooljaar lang te gebruiken, maar dat geldt ook voor een boekentas, een bril of zelfs schoenen en 
kleren.  

Daarnaast is er ook tweedehands. Je zou soms verbaasd zijn over het aantal schatten dat je 
tweedehands kunt vinden en die gewoon wachten om weer gebruikt te worden.  

Ten slotte zijn er ook veel winkels die opgeknapte (“refurbished”) toestellen aanbieden, zoals gsm’s, 
laptops, tweede beeldschermen of zelfs rekenmachines. Ze zijn zo goed als nieuw en je kunt ze met 
ecocheques kopen.  

Papier ja, maar gerecycleerd!  

Voor papier en notitieboekjes heb je het FSC-, PEFC- of Ecolabel, die gelden voor heel wat 
schoolbenodigdheden van hout, gerecycleerd karton of andere materialen. Deze labels worden ook 
gebruikt voor benodigdheden zoals potloden, ordners, latten of mappen.  

Een evenwichtige snack in duurzame verpakkingen  

Naast de, plasticvrije, brooddoos en drinkbus - onmisbare accessoires om de ecologische voetafdruk 
te beperken – kun je ook voor een “zero afval”-vieruurtje gaan. Dankzij producten met het 
Biogarantielabel ben je zeker van gezonde producten afkomstig van een lokale Belgische producent of 
verwerker. Met ecocheques kun je alles kopen in een Biogarantiewinkel. Daarnaast kun je ook opteren 
voor biovoeding voor een tien- en vieruurtje, zoals lekker bananenbrood of een fruitcrumble. 

Voor drankjes zijn er toestellen zoals SodaStream, die goed zijn voor het klimaat en voor de 
portemonnee. De SodaStream komt met herbruikbare flessen waardoor je plasticgebruik aanzienlijk 
daalt. Dergelijke toestellen verbruiken bovendien weinig energie en kun je kopen met ecocheques.  

 

 



 
 

Milieuvriendelijke kleding  

Kinderen zijn vaak de eersten die om nieuwe kleren vragen voor het nieuwe schooljaar. Met het nieuwe 
Gots-label kun je kiezen voor kleding van natuurlijke vezels. Het internationale label werd in 2020 in het 
leven geroepen voor ecologisch textiel. Het garandeert een ecologische en sociaal verantwoorde 
productiemethode. 

Kortom, het is niet moeilijk om trendy en milieuvriendelijk tegelijk te zijn.  

Op weg naar school  

Veel kinderen staan op 1 september te popelen om terug naar school te gaan. Maar hoe kies je voor 
het ideale traject? Er zijn een aantal manieren om de milieuvriendelijkste optie te kiezen. Zo kun je 
bijvoorbeeld schoolabonnementen voor het openbaar vervoer met ecocheques betalen. Voor wat 
oudere kinderen kunnen ecocheques ook worden gebruikt om een fiets of scooter met of zonder 
elektrische motor aan te schaffen, evenals accessoires, waaronder helmen, herstellingen en 
onderhoud.  

"De ecocheques bieden een belangrijke groene en nuttige koopkracht aan het begin van het 
schooljaar", aldus Olivier Bouquet, voorzitter van VIA, de vereniging van uitgevers van maaltijd- en 
ecocheques. "Voor elke 1 euro ecocheque die wordt uitgegeven, wordt 1 kilo CO2 uitgespaard. Voor 
een nieuw schooljaar gaat het om een besparing tot 570 kg CO2, het equivalent van een maand 
verwarming. Aangezien de lijst van geaccepteerde producten voortdurend evolueert in functie van de 
ecologische trends, beschikken consumenten over duizenden mogelijkheden om meer ecologische 
keuzes te maken. Het gaat om een gedragsverandering die, eens je die eigen hebt gemaakt, helpt om 
op de langere termijn duurzame gewoonten te creëren.” 

 

 
 

 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : 
Denis Dalmans 

VIA@teamlewis.com 
+32 472 31 69 04 

 
 
Over VIA 
 
VIA (Voucher Issuers Association) verenigt de uitgevers van cheques, materieel of elektronisch, 
die uitwisselbaar zijn voor specifieke goederen of diensten. De vereniging verdedigt en 
vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij nationale en internationale autoriteiten door 
verbeteringen of alternatieven voor te stellen op het gebied van de waardering, de veiligheid, de 
uitgifte, de uitgave, maar ook de verdeling van uitgegeven cheques. 
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