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IN DE NATUUR, BESTAAT ER
GEEN AFVAL. WAAROM HIER
GEEN INSPIRATIE UIT
PUTTEN ?

Inderdaad: wat voor één soort afval is, is
een bron of grondstof voor een andere
soort. PermaFungi is een bedrijf met
sociale finaliteit gecreëerd in 2014 die
zich baseert op een grote innovatie : een
afvalstof recycleren (het koffiedik) om
bio oesterzwammen te kweken.
Eén van de werkterreinen van
PermaFungi is mensen te sensibiliseren
via workshops, teambuildingsactiviteiten
of via verschillende presentaties.
Ons project van stadslandbouw, van
kringloopeconomie, van lokale en
sociale tewerkstelling opent zijn deuren
om al zijn geheimen te onthullen !
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ACTIVITEIT #1
BEZOEK AAN DE PADDESTOELENKWEKERIJ

Wij voeren jullie binnen in de kelders
van de historische site van Tour et
Taxis. Daar zullen jullie onze
kweekplaatsen zien : zij werden
aangepast voor het kweken van
oesterzwammen.

KOM ONTDEK DE
FABELACHTIGE WERELD
VAN PADDENSTOELEN !

Dit bezoek geeft de deelnemers
inzicht in het indrukwekkende proces
van het kweken van paddestoelen.
Tijdens het bezoek leggen we uit hoe
onze innoverende en ecologische
techniek meer veerkracht aan de
steden geeft. Succes verzekerd bij de
nieuwsgierigen !
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ACTIVITEIT#2
ONTDEKKING PACK

BEZOEK ONZE
PADDESTOELENKWEKERIJ
EN ONTVANG EEN
OESTERZWAMMENKIT !

Dankzij dit pack kan elke deelnemer
niet alleen onze paddestoelenkwekerij
ontdekken, maar ook met een witte
oesterzwammenkit vertrekken om de
teelt van oesterzwammen thuis te
testen!
De zwammen groeien zeer snel en
kunnen verschillende vormen
aannemen ! Het principe is simpel: het
enige wat er nog moet gebeuren is
openen en bestuiven ! In slechts 10
dagen staan oesterzwammen klaar om
te eten.
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ACTIVITEIT #3
DIY PACK : HET AANMAKEN VAN EEN ZELFKWEEKKIT

De deelnemers krijgen nu de
gelegenheid om zelf toe te passen wat
ze in de kelders gezien en ontdekt
hebben. De deelnemers werken in
kleine groepen : ze mengen koffiedik,
mycelium en stro om hun eigen
zelfkweekkit klaar te maken. Bij het
weggaan nemen ze dus een mooi
aandenken mee. En ongeveer een
maand later zullen ze bij hen thuis
tussen 250 en 300 g oesterzwammen
oogsten.

BEZOEK ONZE
PADDESTOELENKWEKERIJ
EN MAAK JE EIGEN
KWEEKKIT !

Wij leggen hen ook uit hoe ze dit
avontuur bij hen thuis kunnen
verderzetten, en het begint natuurlijk
met het bijhouden van hun eigen
koffiedik.
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PRACTISCHE
INLICHTINGEN
ACTIVITEIT

DUUR

ACTIVITEIT 1 :
BEZOEK AAN DE
PADDESTOELENKWEKERIJ

DEELNEMERS

1U

10€* EXCL. BTW/P

MAX 20-25 PER GROEP*

1U

25€ EXCL. BTW/P

MAX 20-25 PER GROEP*

2U - 2U30

40€ EXCL. BTW/P

MAX 20

ACTIVITEIT 2 :
ONTDEKKING PACK
ACTIVITEIT 3 :
DIY PACK

PRIJS

* SCHOLEN EN VZW UITGEBODEN VAN EEN TARIEF VAN € 5 EXCL. BTW / P (BTW 21%)
* ALS JULLIE MEER DAN 20 ZIJN, WORDT DE GROEP VERDEELD IN KLEINERE GROEPEN

CONTACT

INFO@PERMAFUNGI.BE

PLAATS

HAVENLAAN 86, 1000 BRUSSEL

05

