
SPULLEN

D U U R Z A A M H E I D  N O V E M B E R  T H E M A  

INTRODUCTIE

Afgelopen maand pakte ik mijn winterkleren weer uit de kast en ik kwam
erachter dat ik 5 dezelfde shirtjes heb. Ik schrok ervan: heb ik zo
ondoordacht deze shirtjes aangeschaft? Het zette me opnieuw aan het
denken, want gaat het niet vaak zo: we hebben iets nodig en schaffen het
aan. Zeker als het niet zo duur is. Wordt er nagedacht of we het echt nodig
hebben? Moeten we iets nieuws kopen, of kan het ook tweedehands? Of,
kunnen we het misschien lenen of ruilen? 

Maar wat heeft het hebben of kopen van spullen nu te maken met
duurzaamheid? Er zijn verschillende redenen, maar wist je dat 29% van de
CO2-uitstoot van een Nederlands gezin wordt veroorzaakt door het
aanschaffen van spullen? Dit is meer dan de uitstoot veroorzaakt door
vervoer voor je gezin. Daarnaast zijn veel van de spullen, en ja, helaas ook
de 5 shirtjes die ik heb gekocht, niet op een duurzame wijze geproduceerd.

Onze consumptiemaatschappij heeft een enorme ecologische footprint
(hoeveelheid CO2 die er uitgestoten wordt). Dus de aandacht voor
‘ontspullen’ heeft een significant effect op het milieu, zeker als we allemaal
een stapje daarin kunnen zetten. Je kunt jouw footprint verkleinen door
kwaliteit te kopen, wat een lange levensduur heeft. Dat is ook goedkoper
op termijn. Als je een stuk gereedschap nodig hebt, kijk eens of je het kunt
lenen van de buurman of kunt huren bij de bouwmarkt. Want hoe vaak
gebruik je dat nu zelf? Zelfs je auto staat 95% van de tijd stil, dus een
boormachine ligt bijna altijd stil in de schuur. 

Misschien helpt het als je bedenkt dat het gebruik belangrijker is dan het
bezit. Hopelijk ga je ontdekken dat het prima is om te leven met minder
spullen, met ‘genoeg’. En dat het mooi is om te delen van wat je hebt door
spullen uit te lenen of weg te geven. En ik, ik koop voorlopig geen zwarte
shirtjes en bedenk voortaan eerst voordat ik iets aanschaf of ik het wel
echt nodig heb.

Het thema van de maand December is voeding. Heb je hier ideeën bij of wil je
hierover meedenken? Laat het ons dan weten. 



KIJK/LEES/LUISTER TIPS

Kijktip: Minimalism op Netflix 
Leestip: Boek De Verborgen Impact van
Babette Porcelijn
Luistertip: Podcast Tiny House van Tess to
Sustainability 

WIST JE DAT...

⅓ van je CO2 uitstoot als huishouden
wordt veroorzaakt door de aanschaf
van nieuwe spullen
je heel makkelijk spullen kunt lenen
of huren via Peerby, Snappcar, Go,
Goboony etc
je bij de Speel-O-Theek in Zwolle
speelgoed kunt lenen i.p.v. nieuw
kopen
de kelder van de kerk een wissel
bibliotheek heeft

CHALLENGE

Koop deze maand een Sinterklaas
cadeautje tweedehands i.p.v. nieuw
in de winkel
Probeer deze maand eens iets te
lenen of te huren wat je anders zou
hebben gekocht
Repareer deze maand iets wat je
anders zou vervangen door een
nieuwe variant

Wil je eens doorpraten of sparren
hierover, neem dan gerust contact op
met een van ons.

Iliana Holtland - 06-36559201
Hans Sandink - 06-20318393
Joost Vlot - 06-36196728
Marjan Zijderveld - 06-14936189

Het thema van de maand December is voeding. Heb je hier ideeën bij of wil je
hierover meedenken? Laat het ons dan weten. 

Terugblik Oktober
Welke product heb jij gekozen om standaard fairtrade/biologisch aan te kopen?

https://www.netflix.com/watch/80114460?trackId=13752289&tctx=0%2C3%2C018fffa27be31f7ee837b3bd8b33cf9cc16a6584%3A20a933753b559426f1a5084bf5548667656cc501%2C018fffa27be31f7ee837b3b

