
… maar dan groen

Vijf jonge Brusselaars ondernemen voor de natuur. 

"Eco staat voor economie én ecologie" 

Zet een herborist, een mediaplanner, een tuinarchitect, een vertaalster en een product designer 
een avond samen rond de tafel en een week later richten ze een bedrijf op. Met elk zijn/haar eigen 
expertise stampten Ben, Margaretha, Laurens, Zorana en Alexander in de herfst van 2016 het 
project #TreeForLife uit de grond met één doel voor ogen: bomen planten. En veel ook.

Het idee is simpel. Een jong boompje in een potje in een doos als cadeau onder de kerstboom. 
Bio-afbreekbaar potje, doos van Belgisch gerecycleerd karton en inkt op waterbasis. Zeven 
inheemse boomsoorten (zoals vlier of walnoot) waarvan de bloesems, vruchten of noten heerlijk 
zijn in de keuken. Alle marketing tricks uit de kast om ze aan de man te brengen voor 9,99€ per 
stuk. Tot slot voor elke verkochte boom zelf nog één extra aanplanten bij twee Vlaamse bioboeren. 
Duizend gingen er over de toonbank voor Kerstmis. 

"Naast de webshop hebben we ook een netwerk van vrijwilligers opgebouwd bij wie je zelf bomen 
kan afhalen," vertelt Alexander. "Minder kilometers en dé manier om gelijkgestemden met elkaar in 
contact te brengen. Vrienden en familie maar ook verenigingen en sympathisanten die in onze 
methode geloven. Het succes van #TreeForLife is aan hen te danken.”

Maar het stopt niet bij bomen planten. De vijf ondernemers zien binnen ons huidige economische 
model mogelijkheden te over voor de natuur. Maak kennis met Eco On Me. Ecologische 
alternatieven voor bestaande producten en diensten. Of hoe #TreeForLife nog maar het begin is. 
"We willen echt aan zaken doen. We zijn geen VZW," zegt projectleider Ben. "Maar wel met een 
ecologisch doel voor ogen. Business maar dan groen."

#TreeForLife loopt nog tot en met februari. Via de webshop van Eco On Me kan je thuis bomen 
laten leveren (gratis voor bestellingen van 2 of meer). Op zaterdag 21 januari vindt het eerste 
plantevenement plaats en dit bij bio-fruittuin Purfruit in Oeselgem. 
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