Lets Limburg, Stad Hasselt en Vormingplus presenteren:

Een ﬁlmvoorstelling in het kader van “Mei plasticvrij”
Er duiken steeds vaker beelden op van ‘plastic soep’ in onze oceanen of
van aangespoelde walvissen vol plastic. In deze documentaire reist een
internationaal team langs twintig locaties. Tijdens hun onderzoek van de
oceanen komen ze achter de alarmerende waarheid van de plasticvervuiling.
Ze laten direct bruikbare oplossingen zien.
Na de ﬁlm verkopen een aantal lokale handelaars alternatieven voor plastic.
Je kan er meteen mee aan de slag. En je kan kennismaken met het lokaal
ruilhandelsysteem Lets, ook zij bieden hun creatieve oplossingen aan.

Zaterdag 18 mei 2019
19.30u
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

Deelnameprijs:

Standaard: € 5
of 5 drepkes voor Letsers
Verhoogde tegemoetkoming: € 2

Inschrijven:

www.vormingpluslimburg.be
011/560 100

Workshops

Beewraps maken
Beewraps of bijenwasdoeken zijn de huishoudfolie van de toekomst! Je gebruikt
beewraps om potten en pannen af te dekken en aangebroken voedsel zoals een
halve komkommer, stuk kaas,... luchtdicht mee af te dekken. Maak ze in deze
workshop zelf en geniet van een prachtige boterhamverpakking of vouwbare
kommetjes voor onderweg. Je kan de beewraps afwassen met lauw water en
ongeveer een jaar lang gebruiken.
Begeleiding: Sarah Van Laere, MaNatuurlijk
woensdag 5 juni ’19 om 19.30u
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt
Deelname: € 10/€ 8/€ 2
Inschrijven: www.vormingpluslimburg.be of 011/560 100

Maak zelf je natuurlijke verzorgingsproducten
Ook jouw huid verdient de beste verzorging, het liefst met natuurlijke ingrediënten. Bovendien hoef je helemaal geen dure producten te kopen, maar kun je ze
makkelijk zelf maken. In deze workshop gaan we samen aan de slag met onder
meer rietsuiker, olijfolie, baksoda,.... Je keert naar huis terug met zelfgemaakte
tandpasta, deodorant en lichaamsscrub.
Begeleiding: Sarah Van Laere, MaNatuurlijk
woensdag 19 juni ’19 om 19.30u
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt
Deelname: € 10/€ 8/€ 2
Inschrijven: www.vormingpluslimburg.be of 011/560 100

Een samenwerking van

