
Afvalcoach; eerste hulp bij afval scheiden
Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. Onze afvalcoaches 

gaan graag met u in gesprek. Waar loopt u tegenaan? Wat zou u nog 

willen weten op het gebied van afval? 

Voorlichting  
en advisering
U kunt met al uw vragen rondom 

afvalscheiding terecht bij de 

afvalcoach. Denk bijvoorbeeld 

aan vragen over de verschillende 

afvalsoorten of over hoe je die 

afvalsoorten nu het handigst 

kunt scheiden. U kunt onze  

afvalcoaches benaderen op 

straat, per mail en telefonisch, 

maar ook gewoon aan huis! JEROEN KLEIN BUURSINK
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Educatie
Niet alleen aan huis of op straat, maar ook op scholen en bij verenigingen geven de afvalcoaches 

voorlichting. Spelenderwijs leren kinderen welk afval in welke container hoort en wat het effect van 

zwerfafval is op het milieu. Hiervoor biedt Twente Milieu het afvalspel en de zwerfafvalaanhanger. 



Wist u ook dat… 
Twente Milieu een afvalspel heeft? 
Met het afvalspel leren kinderen spelenderwijs welk 

afval in welke container hoort. Met het (zelf) 

ingezamelde afval gaan ze de competitie aan. 

Wie gooit het snelst het meeste afval in de juiste bak? 

Bereikbaarheid
U kunt de afvalcoaches op werkdagen bereiken door te bellen  

naar onze klantenservice (0900 – 85 20 111) of door te mailen 

naar afvalcoaches@twentemilieu.nl  

Wilt u meer te weten komen over onze afvalcoaches?  

Kijk dan op www.twentemilieu.nl/afvalcoaches

Twente Milieu een educatieplatform heeft? 
Op het educatieplatform www.twentezonderafval.nl 

leren leerlingen over afval en het scheiden ervan, over grondstoffen 

en recycling, over gedrag en het effect daarvan op de omgeving. 

Leerlingen ontdekken op een interactieve manier hoe het scheiden 

van afval is geregeld in het werkgebied van Twente Milieu.

Twente Milieu  
zwerfafvalaanhangers te leen heeft? 
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van Twente Milieu 

voor buurtbewoners, scholen en verenigingen, die zich 

inzetten voor een schone buurt. In de aanhanger zitten  

alle benodigde materialen voor een opruimactie van  

zwerfafval in uw buurt, zoals bezems, vuilniszakken, hesjes 

en handschoenen. De aanhanger is voor één dag of een aantal dagen gratis te lenen. Vul hiervoor  

minimaal vijf werkdagen van tevoren het contactformulier in op www.twentemilieu.nl/aanhanger




