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Licht

Verzorging

Ik laat het licht niet onnodig aan als ik een ruimte verlaat

Ik douche één á twee minuten korter (het gemiddelde is 5 minuten)

	

Kapotte lampen vervang ik door spaarlampen of ledlampen

Ik doe de kraan dicht tijdens het inzepen

	

Iemand bij ons in huis let op of er onnodig licht brandt

Ik laat het water niet lopen tijdens het tandenpoetsen

Ik zorg ervoor dat ik niet meer lampen tegelijkertijd aan heb dan nodig

Ik laat het water niet lopen tijdens het scheren

De was
Ik heb gedurende 1 week bewust op een lagere temperatuur gewassen

Als ik met de hand afwas, gebruik ik een afwasteil

Ik heb mijn was gedurende 1 week opgespaard en in een ‘volle’ wasmachine gewassen

Ik laat ingevroren eten op natuurlijke manier ontdooien (niet in de magnetron dus)

Ik gebruik in principe altijd de eco-stand bij het wassen of het verkorte programma

Ik laat de kraan niet onnodig lopen

Een nog schone broek of trui doe ik niet meteen in de was, maar draag ik nog een dag

Koken


Huishoudelijk



Ik gebruik natuurlijke schoonmaakmiddelen, zoals citroen, azijn en baking soda

Afval

Ik gebruik bij het koken en koffie of thee zetten niet meer water dan nodig

Ik scheid altijd mijn afval

Ik laat eten eerst afkoelen voordat ik het in de koelkast zet

Ik koop zo min mogelijk in plastic verpakte producten



Ik kook ‘op maat’ en gooi dus geen eten weg



Ik kook tenminste 1 keer per week met verse produkten (uit de streek)

Verwarming
Als ik een ruimte niet gebruik is de verwarming altijd uit
Ik let op de temperatuur in de kamer
	
Ik zet de verwarming op nachtstand voordat ik ga slapen
Ik heb de thermostaat met vaste tijden geprogrammeerd

Elektrische apparaten
Ik laat de koelkast niet onnodig openstaan
	
De koelkast staat niet kouder dan nodig (4 - 7 graden)
Ik laat apparaten niet op stand-by staan
	
Als een apparaat is opgeladen haal ik de stekker eruit

	
Ik neem altijd mijn eigen boodschappentas mee als ik inkopen doe
Ik maak jam of een smoothie van restfruit

Eigen ideeën

