Deze week staan we voor een nieuwe uitdaging: afvalvrij een feest organiseren! Dit vereist een stukje
meer voorbereiding, maar is ontzettend voldoening gevend en leuk om te proberen. Vergeet de
wegwerpdecoratie, plastic bestek en papieren servetten: Met deze tips helpen we jullie op weg.
Uitnodiging
Verstuur de uitnodiging online of bel de genodigden. Je
kan mensen uitnodigen via whatsapp, een evenement
aanmaken op facebook of online een kaartje versturen
via de mail. Wil je toch een uitnodiging versturen?
Misschien kan je proberen er een natuurlijk tintje aan te
geven door te schrijven op blaadjes!
Mijd wegwerpversiering
Versiering waar een leeftijd op staat kan vaak maar een enkele keer worden gebruikt. Dit betekent
dat je slingers, ballonnen, uithangborden en bordjes maar één keer kan gebruiken. Vervang dit door
je huis te versieren met spullen die je elk jaar weer uit de kast kan trekken. Hier een paar leuke tips
en ‘doe het zelf’-projecten: Slingers maken van kapotte kleren, lappen stof die liggen te verteren op
zolder of oud papier.

Eten
Er zijn veel opties op het gebied van afvalvrije maaltijden en hapjes. Bekijk bijvoorbeeld deze
websites eens ter inspiratie: Zero waste home en Pinterest.
Bestek en servies
Wegwerpbestek en -borden zijn erg aantrekkelijk wanneer er veel mensen blijven mee-eten. Probeer
toch eens een echt servies en bestek te gebruiken en kook eten waar weinig bestek voor nodig is.
Bijvoorbeeld: soep met salades en hartige taart = kom, bord, lepel, mes en vork.
Bijvoorbeeld: salades, tortilla’s en hartige taart = bord, mes en vork.
Zet een kan met water en een citroentje neer op tafel
Wanneer één iemand begint met water drinken, sluit de rest aan. Het is voor mensen erg gemakkelijk
om water te pakken dat al op tafel staat in plaats van de jarige naar de keuken te sturen voor wat
drinken of zelf naar de keuken te lopen. Door iets van fruit of groente toe te voegen krijgt het water
een lekker smaakje en komt het niet ‘goedkoop’ over. Kijk hier voor lekkere smaakmakers.
Cadeautjes
In de week van Sinterklaas stonden de tips van de week in het thema van cadeautjes. Bekijk deze tips
eens terug voor leuke ideeën. Krijg je ongewenste cadeaus? Breng deze naar een kringloop, geef ze
aan een ander (zoals een dakloze of een kennis met klein budget) of vraag naar het bonnetje.
Eerlijkheid zorgt ervoor dat je volgend jaar niet opnieuw een ongewenst cadeau krijgt.
Uitdeelzakjes op kinderfeestjes
Maak tijdens kinderfeestjes iets wat de kinderen mee naar huis kunnen nemen. Leuke activiteiten
zijn bijvoorbeeld: pottenbakken, knutselen, bloemschikken, koekjes of cupcakes bakken, mooie
schelpen en stenen zoeken op het strand en sieraden maken. Kinderen zijn vaak maar 10 minuten blij
met hun uitdeelzakjes en terwijl iets moois en zelfgemaakts veel dierbaarder is.
Impact van een bruiloft
Bekijk ook eens deze verbazingwekkende infographic over het organiseren van een bruiloft! Op
internet zijn er veel interessante tips en artikelen te vinden met de zoekterm “zero waste party /
birthday”.

In onze zoektocht naar afvalvrije tips hebben we geprobeerd een zo volledig mogelijk advies
te vormen. Maar het kan natuurlijk zijn dat we een tip over het hoofd hebben gezien.
Heb jij nog een tip? Deel het op het platform!

