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BENU: Aalt Gezei kann een net recycléieren
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BENU oder op "Bee New" ass eng Start-Up mat Sëtz zu Esch-Uelzecht. BENU mécht aus alle méigleche Saachen Upcycling. Nieft hirem Buttek an der Rue d'Audin, wou ee vill Gezei fënnt, gëtt awer och mat Holz, ale Miwwelen oder och soss
Saachen geschafft déi ee géif ewechgeheien.  

Déi gutt waarm Multifunktiounsjackett huet no dësem Wanter keng Zukunft méi? Villäicht ass se jo ze al oder einfach ze enk ginn, jo, oder se gefält engem net méi. Elo soll een déi Jackett awer net einfach esou an den orange Container geheien,
un an an dëse Jacketten si Produiten, déi net kënnen recycléiert ginn, wéi de Georges Kieffer, Grënner a Direkter vun BENU am RTL Interview verroden huet.

Mir (d'Leit) kafe ganz gäre Jacketten déi liicht sinn déi  a wou drop steet dass se ganz liicht ass. Am beschte Jacketten déi gutt waarm sinn an och keng Loft duerchloossen. Ma do si Produiten dra, déi si noweislech Kriibserreegend. D.H si
schiedegen bei der Produktioun wéi och bei der Entsuergung d'Ëmwelt. Wa mer éierlech wieren, missten déi als "Sondermüll" entsuergt ginn.

Gutt, et soll een se also net ewechpuchen. Elo denkt deen Een oder Aneren un déi Orange Containeren, déi doruechter stinn. Hei mécht een nach eppes Guddes, wann een do en alt Stéck Gezei dra geheit. Ma och hei soll ee wëssen:

Wa mir 31% vun alle Kleeder déi a ganz Europa gesammelt ginn an de Container geheien, da ginn 31% dovu verbrannt. Pro Sekonn an Europa, 24/7 sinn da 34.5 Kilo. Dat gëtt als Recycling deklaréiert, well do Energie zeréckgewonne gëtt.
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Gëtt ee seng Saachen elo awer bei BENU of, ginn dës meeschtens u lokal Associatiounen wéi z.B d'Spëndchen weiderginn.
Wien hätt dat geduecht, dass de Gros vum Gezei einfach esou verbrannt gëtt. Ma firwat ass d'Gezei esou schwéier ze recycléieren. Nach eemol de Geroges Kieffer

Et ass ze komplex um Niveau vun der Matière hier. Et gi keng reng Stoffer méi. Fréier hat een 100% Kotteng drop stoen, da war dat och esou. Haut steet 100% Kotteng drop, an et ass gesetzlech erlaabt a 60% vun de Stoffer déi haut verkaf gëtt, dee
profitéiert vun der Méiglechkeet vum Gesetz an dierf bis 5%  synthetesch Faseren dramëschen.

RTL - BENU: Aalt Gezei kann een net recycléieren https://www.rtl.lu/radio/feature/s/3844471.html

2 of 2 11/02/2022, 16:55


