
'Echt afvalurij leuen is een proces
a

uan jaren, dus begin bij het begin'
,,Wasmiddel maken
is super makkelijk
en scheelt weer een

verpakking. Sinds een
jaar ben ik bezig met zero

waste en maak ik veel
dingen zelf. ln een jaar
heb ik ons afval al met
de helft gereduceerd",
vertelt Yvonne Renckens

deelneemster van het
project roo huishoudens,
roo dagen, roo% afvalvrij.

Door Chontol Bollemon

ARNHEM - Minder afval pro-
duceren en meer hergebrui-
ken, dat is het doel van het
100-100-100 concept. ,,In het
verleden hebben wij meer af-
valproiecten gedaan, dus het
was niet vreemd dat wij weer
opnieuw met een soortgelijk
concept aan de gang zouden
gaan. Toen 100-100-100 op ons
padkwam, hebbenwij het dan
ook opgepakt, want in Arn-
hgm valt er nog steeds veel te
verbeteren op het gebied van
het reduceren van afval", ver-
telt Jan Schreur van stichting
De Groene Vos. De stichting
wil in samenwerking met de
gemeente, mensen bewuster
maken van hoe ze afval kun-
nen hergebruiken. Een van de
spelregels tijdens de 100 da-

gen is, dat iedereen wekelijks
zijnlhaar afval weegt met een
digitale afvalmeter. Daarnaast
krijgen deelnemers opdrach-
ten die ervoor zorgen dat ze
meer inzicht krijgen in hun
afvalgebniik. ,,Een van die
opdrachten is biivoorbeeld het
tellen van opengemaakte ver-
pakkingen op één dag." Om

,IK 
HEB MEEGESCHREVEN

AAN DIVERSE BOEKEN

OVER DE ZERO WASTE
LEVENSSTIJT

alles goed te laten verlopen,
staat er elke dag een project-
team klaar om tips te geven
over afvalvrij leven. Renckens
vertelt dat het een project is
wat haar aan het hart gaat.

,,Ik heb meegeschreven aan
diverse boeken over de zertr
waste levensstijl. Dus ik vind
het altijd leuk als er dan in
eigen gemeente ook aandacht
wordt besteed aan dit onder-
werp. Daarom moest ik er aan
meedoen", lacht ze. Zelf is ze
al een tijd fanatiek bezig met
het verminderen van afval.
,,En daar word je heel creatief
van. Ik ben namelijk altijd op
zoek naar alternatieve manie-
ren om minder afval te produ-
ceren. Bijvoorbeeld door mijn
brood en groenten en fruit mee
te nemen in een katoenenzak
of zelf mueslirepen te maken.

Met een handweegschaal kun je tijdens de too dagen je afval wegen. Dat toont Jan Schreur
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geef een workshop no waste Het is voor iedereen." Zij heeft
make-up maken." nog wel een tip: ,,Wil niet te-
Om ook mee te doen aan het veel in een keer. Echt afvalvrij
project, kun ie je voor 22 sep- leven is een proces van jaren.
tember aanmelden. ,,Ook als je Dus begin bij het begin en leer
er geen kaas van hebt gegeten. van anderen."

Aftrapbijeenkomst
Het project is een landelijk initiatief verspreid over
diverce regio's. In Arnhem wordt het initiatief gedragen
door stichting De Groene Vos en de gemeente. De af-
trapbijeenkomst is donderdag 22 september om 19.30 in
de Burgerzaal van het stadhuis. Op 3 januari 20L7 loopt
het projecl ten einde.
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van stichting De Groene Vos.

Voor sommige voedingsmid-
delen is het namelijk rnoeilij-
ker om een andere verpakking
te vinden. Door het zelf te ma-
ken, ornzeil je dat."
Gedurende het project worden
er veel activiteiten georgani-
seerd. ,,Die activiteiten moe-
ten het nog leuker maken. Zo
is erbijvoorbeeld een excursie
naar een sorteerinstallatie,
komt er een duurzaam diner
zonder verspilling en afval en
zijn er masterclasses", meent
|an. Renckens vult aan: ,,En ik


