In de woonkamer beland er ongemerkt toch ook best veel afval.
Hier een paar tips om dit te voorkomen!
Bloemen
Voeg een theelepel baking soda toe aan een vaas met snijbloemen, ze blijven dan langer mooi.
Geen baking soda in huis? Probeer eens een koper muntje zoals het 5 eurocent muntje.
Bloemen kopen
Neem een oude theedoek mee waarin je de bloemen kan wikkelen. Dit scheelt weer een folie.
Planten in plaats van bloemen
Koop een aantal planten voor in je huis in plaats van elke week een nieuwe bos bloemen. Vaste
planten gaan veel langer mee en staan net zo leuk!
Tijdloze accessoires
Koop accessoires die tijdloos zijn en je écht leuk vind! Bedenk in de winkel of je dit 5 jaar leuk zal
vinden. Is dit niet het geval? Dan ga je op zoek naar iets anders moois.
Waxinelichtjes
Wist je dat er waxinelichtjes bestaan zonder aluminium cupje? Op google zijn er verschillende
webshops te vinden. Misschien is er ook wel een winkel in Den Haag te vinden?
Tijdschriften
Deel een tijdschriften abonnement! Misschien heb je een collega, vriend of familielid die dezelfde
tijdschriften leent. Dit bespaart veel geld en papier! Sommige bedrijven hebben zelfs een hele
tijdschriften ruil, waarbij iedereen zijn gelezen tijdschriften meeneemt en ruilt met de collega’s.
Krant
Lees de krant online! Veel kranten hebben tegenwoordig ook online abonnementen.
Reclamefolders
Plak een JA/NEE, of nog beter: NEE/NEE sticker op je brievenbus. Deze zijn gratis op te halen bij het
stadsdeelkantoor en bij het Duurzaam Den Haag Loket in de Centrale Bibliotheek (3e verdieping).
Hiermee bespaar je gemiddeld 1720 ongeadresseerde reclamefolders per jaar. Dit zijn 33 folders per
week en 34 kg reclamedrukwerk per jaar. Nog een reden om de sticker op je brievenbus te plakken:
reclames zorgen ervoor dat we vaak spullen kopen die we eigenlijk niet nodig hebben.
Ongewenste post
‘Voor de bewoners van …”. Een veel voorkomende tekst op brieven die je misschien niet zou willen
ontvangen. Je kan je gemakkelijk uitschrijven op de volgende website: https://www.postfilter.nl/
Op de volgende website staat meer informatie over ongewenste post en hoe hiermee om te gaan:
http://bit.ly/ongewenstepost
Ongebruikte elektronica
Kijk eens rond en bedenk welke elektronica en apparaten je nooit gebruikt. Breng deze naar de
kringloop, weggeefwinkel of recycle deze. Wist je dat je deze vaak ook kan laten maken in het repair
café?
Apparatuur langer gebruiken
Hoe lang gebruik jij een mobieltje, tv of mixer? Veel mensen hebben toch de neiging om hun
telefoon te vervangen voor een nieuwere versie wanneer deze versie uit komt. Probeer je
apparatuur (en andere spullen) langer te gebruiken. Dit bespaart niet alleen veel productiewerk,
maar ook veel geld!

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!

