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EC O B I R DY
De Belgische Joris en van oorsprong
Taiwanese Vanessa ontmoetten elkaar tien
jaar geleden in Milaan, waar ze mode- en
designstudio Vanbriel Yuan opzetten. In
2018 startten ze in Antwerpen het merk
ecoBirdy, met in de eerste collectie designmeubels voor kinderen, gemaakt van gerecycled plastic. Sinds de lancering gaat het
hard: ze werden het afgelopen jaar door
meer dan tien musea uitgenodigd te exposeren en wonnen zes designprijzen. Een nieuwe collectie is inmiddels in de maak.

G E R E C YC L E D S P E E L G O E D
‘Na jaren in mode en design te hebben gewerkt, vroegen we ons af: waarom zouden
we eigenlijk iets nieuws maken als er al
zoveel goed design bestaat? Toch besloten
we iets toe te voegen, maar wel met de huidige milieuproblemen en het klimaat in
gedachten. Ons merk ecoBirdy is het resultaat van twee jaar research. Waar we achter
kwamen? Plastic speelgoed wordt veel
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gebruikt, maar ook vaak snel vervangen. Als
kinderen opgroeien veranderen hun interesses. Daaruit ontstond ons idee om speelgoed een nieuw leven te geven in de vorm
van kindermeubilair dat een langer leven
beschoren is.’

E I G E N M AT E R I A A L

‘De meubels zijn gemaakt van ecothylene®,
een materiaal dat we zelf hebben ontwikkeld. Honderd procent gerecycled plastic,
waar we objecten in bepaalde kleuren van
kunnen maken dankzij het accurate sorteerwerk dat voorafgaat aan het produceren. We
hebben bewust voor een terrazzolook gekozen, zo blijft het bronmateriaal zichtbaar.
Toen we zagen dat kinderen hun oude speelgoed erin herkenden, wisten we dat we de
goede keuze hadden gemaakt. Voor ons was
het essentieel iets te maken met de middelen die er zijn zonder extra afval te produceren. De meubels zijn made to last maar
mochten ze niet meer gebruikt worden, dan

kunnen ze makkelijk in hun geheel gerecycled worden.’

JONG GELEERD

‘Plastic kent eindeloze toepassingen. Het is
zonder twijfel een enorm belangrijke ontdekking geweest voor de mensheid. En in
sommige sectoren, zoals de medische, is het
materiaal absoluut onmisbaar. Maar wat
nu vooral belangrijk is, is om op een bewustere manier met plastic om te gaan. Dat
proberen we met ons schoolproject te bereiken. We hebben een programma met een
begeleidend verhalenboek ontwikkeld om
kinderen kennis te laten maken met de
circulaire economie. Tijdens schoolvisites
vertellen we ons verhaal en vragen we kinderen hun oude en ongebruikte plastic
speelgoed in te zamelen. Daar maken wij
onze meubels weer van. We hopen de kinderen te inspireren om bij te dragen aan een
duurzame toekomst.’
ecobirdy.com

