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financiele Steun voor 

duurzame projecten 

Overal groeit het besef dat de manier waarop we
energie en grondstoffen verslinden en afval pro-
duceren, de planeet vroeger dan later onleefbaar
zal maken. De urgentie is er dus, maar veel men-
sen worstelen met de vraag hoe ze dat kunnen
doen, hun manier van leven omgooien.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebe-
heer (FDME), een initiatief van Indaver en de mi-
lieuorganisaties ABLLOvzw en BBL, wil mensen,
organisaties en bedrijven inspireren tot gedrags-
verandering door duurzame en vernieuwende pro-
jecten rond materialen- en energiebeheer te
ondersteunen.
Organisaties kunnen projecten voorstellen. Een on-
afhankelijke jury kiest de bekroonde projecten.
Sinds 2007 gaf het Fonds, dat wordt beheerd door
de Koning Boudewijnstichting, al meer dan 2 mil-
joen euro voor ongeveer 200 projecten voor de
vergroening van Vlaanderen.

In 2022 kregen VIER projecten een financiële on-
dersteuning (tot 40 000 Euro!!) voor hun innova-
tief initiatief rond duurzame (wijk)renovatie en
herstellende landbouw.
.

EEN. De ‘Comfort Challenge’. Bond Beter Leef-
milieu vzw (BBL) daagt burgers uit om hun cen-
trale verwarmingsketel op 50° te laten werken en
zo te ervaren of een warmtepomp haalbaar is. Via
doorverwijzing naar advies helpen ze met het op-
zetten van een passend renovatieplan.
TWEE.  Pomona vzw is een vernieuwend, coöpe-
ratief boslandbouwbedrijf in het Waasland, waar
consumenten en landbouwers samen investeren

en samenwerken in één bedrijf. Deze tweede steun
moet hen helpen om hun initiatief op te schalen en
te verduurzamen.
DRIE.  Een bouwblok is een door straten omsloten
aaneenschakeling van woningen met centraal een
binnengebied van tuinen en/of ondernemingen.
Lab-Land vzw is een pionierscollectief van burgers
en professionelen en wil met de steun van het
Fonds een repliceerbaar model ontwikkelen om de
bebouwde ruimte te transformeren tot ‘genereuze
leefbuurten’.
VIER. Klimaatpunt vzw in het Pajottenland en de
Zennevallei biedt dan weer een bottom-up aanpak
aan van de opstart van circulaire economie met lo-
kale totaalrenovatie-aannemers in de regio
Meer info over deze organisaties :

www.hetgroenewaasland.be/klik

Nieuwe oproep voor projecten

Het fonds heeft een nieuwe oproep gelanceerd
voor projecten met regionale focus voor meer cir-
culariteit voor textiel, voedsel of renovatie/wijkre-
novatie. De oproep richt zich tot uiteenlopende
organisaties, verenigingen en bedrijven met een
sociaal oog. Tot 23 februari kan je een voorstel
voor een project indienen. Info:
www.hetgroenewaasland.be/klik
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