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Afvalvrij leven Refuse 

Reduce

Reuse

Repair

Recycle/compost

De 5 keuzes die je kunt maken



Weigeren van alles wat je niet nodig hebt;
Begin bij weggevertjes, flyers, plastic zakjes etc.;
Nee-nee sticker plakken;
Groente of fruit in plastic vermijden;
Zelf spullen meenemen onderweg of op werk;
Pieter Pot (verpakkingsvrije online supermarkt).

Refuse 



1

2

3

4

Wees kritisch zijn op wat je koopt, koop minder (wegwerp)artikelen.

Kies voor zero waste artikelen die geen schadelijke stoffen
bevatten, bijv. houten tandenborstel of shampoobar.

Je kunt spullen huren of lenen van vrienden of familie.

Doe mee aan de 'koop een jaar niks nieuws'  challenge
van Zero Waste Nederland.

Reduce 



Producten hergebruiken;
Glas voor andere doeleinden opnieuw gebruiken 
Citroen of sinaasappel schillen voor allesreiniger

Investeren in producten die je vaak kunt hergebruiken; 
Bulkzakjes mee naar de markt
Kleding van kwaliteit kiezen die je meer seizoenen kunt dragen
Bijenwasdoek voor kaas of ipv folie

 Tweedehands kopen bij een kringloop, Vinted, Marktplaats.

Reuse 
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Probeer eerst zelf jouw producten te repareren;

Bijvoorbeeld knopen aanzetten of gaten stoppen in kleding;

Elektrische apparaten zijn (aan de hand van Youtube) vaak
ook te repareren;

Repair

Je kunt ook gebruik maken van een schoenmaker,
kleermaker of een repair café in de buurt.



Recycle/composteren
Afval scheiden zodat het opnieuw tot product verwerkt kan
worden;
Glas, bakolie, batterijen of kleding kunnen bijvoorbeeld goed
gerecycled worden;
Houten tandenborstel met paardenhaar of Backpapier
kunnen bij het GFT.
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Geld besparen

Het werkt aanstekelijk 

Minder (voedsel)verspilling

Meer tijd voor jezelf en anderen

Voordelen 

5 Je wordt creatief en blijft leren



Afvalvrij leven Refuse 

Reduce

Reuse

Repair

Recycle/compost

De 5  keuzes die je kunt maken om
jouw afvalberg te verminderen!



Veel plezier en succes met jouwVeel plezier en succes met jouw
stappen naar een afvalvrije levensstijl!stappen naar een afvalvrije levensstijl!

hartelijkhartelijk
dank!dank!

Email duurzamedame.nl
instagram: nellekevdzandschulp 

info@duurzamedame.nl


