
Particip'Café «     Doelstelling Zero Afval      »  
Tabel van de acties

Boodschappen doen

Actie Ik doe dit 
reeds*

Ik start deze 
zomer

Koop in bulk en gebruik herbruikbare zakken voor je groenten 
en fruit in plaats van plastieken zakjes of papieren weggooi 
zakken
Bij de bakker neem een herbruikbare broodzak mee
Bij de beenhouwer neem herbruikbare recipiënten
Koop geen individuele verpakkingen meer (verkies grote 
hoeveelheden indien aangepast aan uw verbruik)
Koop droge voedingswaren zoals pasta, noten, suiker, granen, 
peulvruchten... in bulk en gebruik herbruikbare zakken in plaats 
van plastieken zakjes of papieren weggooi zakken
Verkies flessen met een waarborg
Gebruik herbruikbare zakken om je aankopen bij de lokale 
winkeliers te vervoeren (apotheek, bakker, slager...) of op de 
markt of voor aankoop van kleren en schoenen 
Ander : 

Keuken - maaltijden

Actie Ik doe dit 
reeds*

Ik start deze 
zomer

Geen water in plastieken flessen meer kopen maar water van de 
kraan drinken
Keukenrol papier vervangen door een duurzaam middel 
(doekjes in microvezel bijvoorbeeld)
Papieren servetten vervangen door stoffen servetten
Geen wegwerpbekers, borden of bestek gebruiken maar 
vervangen door duurzame voorwerpen
Vervang wegwerp rietjes door herbruikbare rietjes
Op kantoor of school herbruikbare recipiënten gebruiken 
(brooddoos, drinkbus, zakjes voor koekjes...)

* 0 = Nooit    
   1 = Soms    
   2 = Vaak     
   3 = Altijd    
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Maak zelf tussendoortjes
Gebruik herbruikbare zakken of dozen voor het invriezen
Gebruik herbruikbare verpakkingen om schotels mee te nemen 
(frieten, sushi, pizza…)
Vraag om je restjes mee te nemen (Rest-O-Pack, doggybag) en 
denk om een herbruikbare doos te voorzien
Kook met schillen en restjes
Gebruik je oud brood (verloren brood, paneermeel, bodding...)
Maak zelf smoothies, milkshakes, fruitsalades of confituren met 
te rijp fruit
Maak soepen van verlepte groenten maar ook met groen van 
prei, radijs of broccoli -stammen
Maak je koffie/thee klaar zonder verpakking
Ander : 

Schoonmaken

Actie Ik doe dit 
reeds*

Ik start deze 
zomer

Weggooidoekjes (stofdoekjes, reinigingsdoekjes...) vervangen 
door duurzame doeken
Koop je reinigingsmiddelen in bulk  
Maak zelf je wasmiddel
Maak zelf je reinigingsmiddel voor meervoudig gebruik
Maak zelf je reinigingsmiddel voor de vloer
Maak zelf je afwasmiddel
Maak zelf je vaatwastabletten
Vervang de chemische luchtverfrissers in spuitbus door 
essentiële oliën
Ander : 

* 0 = Nooit    
   1 = Soms    
   2 = Vaak     
   3 = Altijd    
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Verzorging – hygiëne

Actie Ik doe dit 
reeds*

Ik start deze 
zomer

Papieren zakdoeken vervangen door stoffen zakdoeken
Afschminkdoekjes of wattenpads vervangen door duurzame 
doeken
Wattenstaafjes vervangen door een herbruikbaar oorstokje of 
een oriculi
Tampons vervangen door een cup en hygiënische verbanden 
door wasbare
Koop verzorgingsproducten die weinig afval veroorzaken (stuk 
zeep, shampoo en tandpasta in harde vorm)
Maak zelf je cosmetische producten
Gebruik herbruikbare luiers voor de zuigelingen
Ander : 

Divers

Actie Ik doe dit 
reeds*

Ik start deze 
zomer

Sorteer je afval, ook het organisch afval
Plaats een compost in je tuin of een wormencompostbak op je 
balkon of neem deel aan een collectieve compost
Plaats een sticker “No-pub” op je brievenbus
Schrijf je in op de lijst Robinson (http://www.robinsonlist.be)
Vraag steeds je facturen en andere administratieve documenten 
in elektronische versie
Zich uitschrijven op newsletters of abonnementen van wat men 
toch niet leest
Gebruik herlaadbare batterijen  en geef voorkeur aan toestellen 
die met het netwerk werken
Pak je geschenken in met stof (furoshiki)

* 0 = Nooit    
   1 = Soms    
   2 = Vaak     
   3 = Altijd    
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Geef onstoffelijke geschenken (ticket voor theater, lessen om te 
leren koken,...)
Koop en verkoop tweedehands  
Geef voorwerpen en kleren die je niet meer gebruikt weg aan 
vrienden, familie aan een onderneming van sociale economie
Herstel wat stuk is, ook kleren, schoenen of lederwaren
Ga naar een repair-café om je toestellen te laten repareren
Huur of leen voorwerpen die je niet vaak gebruikt in plaats van 
ze te kopen (Usitoo, Peerby...)
Leen boeken uit een bibliotheek en speelgoed uit een spelotheek
Ander : 

Uitdagingen

Actie Ik doe dit 
reeds*

Ik start deze 
zomer

1 week zonder afval dat niet recycleerbaar is
1 week met aankopen enkel in bulk (nul weggooi verpakking)
Een feestje organiseren thuis zonder enig afval
Een picknick organiseren zonder enig afval
1 week zonder afhaalmaaltijden die afval veroorzaken (bakjes, 
bordjes, drinkbekertjes, zakje of folie van sandwiches…)
Ander : 

* 0 = Nooit    
   1 = Soms    
   2 = Vaak     
   3 = Altijd    
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