
Wie ben ik?
Mijn naam is Lisanne en ik help vrouwen op een
snelle en makkelijke manier hun huishouden te

verduurzamen. 
 

Niet door allemaal dezelfde stappen te volgen maar
door te kijken hoe je de ruimte kunt transformeren
naar een ruimte waar jij optimaal kunt ontspannen

en weer opladen, door middel van duurzame
producten en toepassingen. Jij blij en de aarde blij.

Een win-win situatie dus.

Badkamer
☐ Vrij van microbeads

 
Plastic staat nou niet bepaald bekend als
natuurlijk en gezond, waarom smeren we

het dan wel op onze huid?  In veel
producten zitten microbeads, kleine

stukjes plastic die bijvoorbeeld rimpels
tijdelijk opvullen. Door een product te

scannen met de app "Beat the microbead"
kun jij gemakkelijk nagaan of dat bij jouw

producten ook zo is. Bij de Big Green Smile
vind je producten gegarandeerd zonder

microbeads! 

CHECKLIST: 
VERMINDER JE PLASTIC

AFVAL IN 4 SIMPELE
STAPPEN

Keuken
☐ Plasticvrije groente en fruit 

 
Plastic in je keuken verminderen? Begin
met een subcategorie in plaats van de
hele keuken in één keer, zo houd je het
meer behapbaar. Ga bijvoorbeeld eerst
aan de slag metje groente en fruit, door

het rechtsstreeks bij de
boer/landgoederenwinkel aan te schaffen

of een groentezakje mee te nemen naar
de supermarkt, zoals deze handige zakjes.

Woonkamer
☐ Plasticvrije feestversiering

 
Er is er een jarig hoera hoera! Je

woonkamer vrolijk versierd voor een
verjaardag? Vaak is veel versiering, zoals

vlaggetjes en ballonen, van plastic. En
wat is er nou feestelijk aan plastic?

Vervang je huidige feestversiering voor
een plasticvrije variant, zoals stoffen of
papieren vlaggetjes. Bij deze winkel vind
je alles aan duurzame versiering om jouw

feestje super feestelijk aan te kleden!

www.groengraag.nl

Slaapkamer
☐ Vrij van microvezels

 
De slaapkamer is een plek waar je

optimaal moet kunnen ontspannen, lekker
slapen, uitgerust wakker worden en met

zelfvertrouwen aan de dag beginnen.
Wanneer je synthetische gordijnen,

beddengoed of een kleed hebt liggen
komen er door wrijving kleine stukjes

plastic in de lucht die jij 's nachts inademt.
Kies dus voor natuurlijke materialen, zoals
deze prachtige, duurzame en natuurlijke

kleden van Wool & Wire. 

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8237&awinaffid=736087&ued=https%3A%2F%2Fwww.biggreensmile.nl%2Fdepartments%2Fpersoonlijke-verzorging.aspx%3Fdeptid%3DPC
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8237&awinaffid=736087&ued=https%3A%2F%2Fwww.biggreensmile.nl%2Fproducts%2Fah-table-groente-en-fruit-zak-s-5-stuks-20x28-cm%2Fahtablebags.aspx%3Fproductid%3Dahtablebags
https://www.duurzameversiering.nl/
https://woolandwire.be/


HEB JE HIER OOK
WELEENS AAN

GEDACHT?

www.groengraag.nl

Slaapkamer
 

☐ Vrij van microvezels
☐ Natuurlijke materialen
☐ Vrij van giftige stoffen

 
 
 

Badkamer
☐ Vrij van microbeads

☐ Natuurlijke verzorgingsproducten
☐ Verpakkingsvrije verzorgingsproducten

☐ Natuurlijk wasmiddel
☐ Milieuvriendelijk wassen

 
 

Keuken
☐ Plasticvrije groente en fruit 
☐ Plasticvrije keukenkastjes

☐ Milieuvriendelijk voedingspatroon 
☐ Natuurlijke schoonmaakproducten 
☐ Plasticvrije schoonmaakproducten 

 

Woonkamer
☐ Plasticvrije feestversiering
☐ Vrij van giftige stoffen

☐ Duurzame aankleding en accessoires
 
 

Groen Huis Detox
Wil jij thuis verduurzamen maar weet je niet waar je moet

beginnen? Creëer kamer voor kamer een gezonde, eco
vriendelijke thuisomgeving waar jij optimaal kunt ontspannen en

weer opladen. In slechts 5 weken kun jij bovenstaande lijst
helemaal afvinken en heb jij een fijne omgeving gecreëerd voor

jezelf en je kinderen. Lees hier meer

https://groengraag.nl/diensten/groen-huis-detox/
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