
De boodschap van 

broodje poep op 

jouw evenement? 

BROODJE POEP is een reizend en interactieve 
kunst installatie die onze voedselkringloop 
sluit. Onder het motto ‘poep is goud waard’ 
trekt BROODJE POEP langs festivals en 
evenementen om zoveel mogelijk mensen 
bewust te maken van de waarde die wij 
dagelijks creëren en wegspoelen. 



BROODJE POEP speelt in op een essentieel, maar vaak 
vergeten, onderdeel in onze zoektocht naar een circulaire 
wereld. 

Naast dat BROODJE POEP daadwerkelijk onze voed-
selkringloop sluit stelt het vooral een alternatief narratief 
voor over onze poep en plas. Het informeert de bezoeker 
over het huidige voedsel en sanitaire systeem waar er een 
grote leegloop en uitwas is van nutriënten. Daarnaast gaat 
het een actief gesprek aan over hoe het anders kan. Zo 
is er een pot-cast te beluisteren op (je raad het al) de pot, 
kun je jouw hand steken in de DO TOUCH bakken gevuld 
met compost van menselijke poep en plas, geven de bi-
jstaande BROODJE POEP experts aan de lopende band 
mini workshops en krijg je bij afscheid een ‘Let’s give a 
shit’ postkaart. 

In de wagen bevind zich een werkend droog toilet waar 
poep en plas wordt opgevangen. Na een compostering-
sproces wordt deze als voeding aan onze bodem ge-
geven. Hier groeien ingrediënten op waar wij onze over-
heerlijke BROODJES van maken die wij vervolgens in de 
BROODJE POEP installatie uit serveren. 

Hoe werkt het?

Waarom BROODJE POEP? 



Opties/rpijs indicatie:

1

* De dagprijs is afhankelijk 
van de duur. 
*** Voor een exacte prijs 
indicatie, vraag naar deze 
opties. 

  Wilt u uw evenement of festival echt 
geheel circulair maken op sanitair 
gebied? Wij bieden prachtige droog-
toiletten units aan inclusief verwerking 
voor €1000,- per dag.* 

   Meer weten wat het sluiten van onze 
voedselkringloop inhoud en waarom 
het nog niet gebeurd is? Wij geven  
ook lezingen en mini colleges. ***

  Wij verhuren de BROODJE POEP installatie voor 
€2000,- per dag (excl. btw)* 

De prijs is inclusief onderstaande elementen:
- Aanwezigheid van de BROODJE POEP wagen (excl. 
verkoop broodjes**)
- Bezetting van 2 activerende BROODJE POEP experts
- Performatieve pot-cast 
- Informatieve film
- Let’s give a shit postkaarten 

* De dagprijs is afhankelijk van de 
duur. 

** In gesprek met de organisatie zijn 
er meerdere opties te overwegen. 
Zo kunnen de broodjes vooraf door 
de organisatie ingekocht worden, 
hebben we een finger food en een 
non food optie. 
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BROODJE POEP komt voort uit Stichting 
Rondgang. Wij zijn een niet commercieel 
initiatief. Alle inkomsten worden in dienst 
gezet voor ons doel: het sluiten van onze 
voedselkringloop. 


