
LEER ALLES OVER       

COMPOSTEREN!

Landelijke Compostdag
Zaterdag 17 maart 
13.00 - 16.00 
 

I can change the world with  
my two hands
Jasper Leijnsenstraat 21
Amsterdam-West

eigen tuinen - pluktuin - tuinkafe  www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

kom kijken  
en/of doe mee  
met de gratis  
workshops



zaterdag 17 maart 
vindt voor de 12e keer de Landelijke Compostdag 
plaats.  
Bij I can change the world with my two hands kun 
je op deze dag van alles leren over hoe je van je 
eigen keukenafval compost kan maken.  
Composteren kan in je tuin, op je balkon  
en zelfs binnen. Leer alles over het Bokashi-  
systeem, een wormenbak en koud composteren  
in compostbakken.

 

 

 

 13.00 - 16.00 
Het Tuinkafe is open en serveert koffie,  
thee en taart.

programma
13.15 - 13.30: Rondleiding op het terrein. 
Stephan van Dijk laat zien hoe I can change  
groente-en fruitafval van de buurt composteert.

13.45 - 14.15: Composteren op je balkon.
De wormenbak stap voor stap uitgelegd.

14.30 - 15.15: Fermenteren op je balkon  
of in huis. 
Simone Vos van Agriton legt uit wat het  
verschil is tussen composteren en fermenteren.  
Ze laat zien hoe je zelf eenvoudig Bokashi  
(gefermenteerd organisch materiaal) kunt maken 
en wat de waarde is voor de bodem. Als je wilt  
kun je gelijk Bokashi-emmers aanschaffen.

15.15 - 15.30: Rondleiding op het terrein.
Stephan van Dijk laat zien hoe I can change  
groente-en fruitafval van de buurt composteert.

15.30 - 16.00: Composteren in je tuin. 
Koud composteren in compostbakken stap  
voor stap uitgelegd. 

locatie
Het terrein van I can change the world with 
my two hands
Ingang: Jasper Leijnsenstraat 21
Deelname is gratis! Wel graag aanmelden: 
natascha@icanchangetheworldwithmytwohands.nl 
Een vrijwillige bijdrage is welkom.

gratis compost
Elk jaar heeft de grond in je plantenbak of tuin 
compost nodig. I can change mag van de  
gemeente compost weggeven. Een 40 liter zak  
per huishouden. op = op
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