
 
Scheppingsbewust bezig zijn in het gezin 

-achtergrondartikel voor ouders- 

 
 
 

Ga met de kinderen eens om de tafel zitten 
en beantwoord de vraag: 

‘Hoe scheppingsbewust zijn we bezig in ons gezin?’ 
Leven we duurzaam genoeg? 

Wat kan beter? 
Komen jullie er niet goed uit, 

doe dan eens een test 
om je ecologische voetafdruk te meten 

(op www.wnf.nl). 
 

 
 
 

Tips voor duurzaam leven: de basis 
 
Duurzaam leven is minder moeilijk dan vaak gedacht wordt. Het is een kwestie 
van keuzes maken. Hoe? 
 
Duurzamer leven houdt in dat je probeert je leven eenvoudiger, matiger en minder 
materialistisch te maken: een soberder levensstijl.  
Dat begint met drie stappen: 
 
1. Zie je levenspatroon bewust onder ogen. Hoe leef ik? Wat geef ik uit? Waaraan 
geef ik het uit? Zijn dat dingen die echt nodig zijn? Neem afstand door met andere 
ogen naar je levensstijl te kijken.  
 
2. Besluit wat er veranderen kan. Duurzamer leven kan op allerlei gebieden: het 
huishouden, kleding, woninginrichting, ontspanning, vakantie… Het is de kunst om 
dingen te ontdekken die bij jezelf aansluiten.   
 
3. Ga daadwerkelijk duurzamer leven. Wie eenmaal de smaak te pakken heeft, komt 
vanzelf op andere ideeën.  
 
De belangrijkste boodschap is: alle kleine beetjes helpen. Wie iedere dag zichzelf 
een keer overwint door bijvoorbeeld iets niet te kopen heeft de eerste ronde tegen de 
overvloed al gewonnen. Duurzamer leven begint met kleine beslissingen in het 
dagelijks leven. 
 
 

  

http://www.wnf.nl/


 Tips voor duurzaam leven als gezin: doe zelf wat je zelf kunt 
 

Een gouden regel is: doe zelf wat je zelf kunt.  
 
1. Bak zelf  
Zelf koekjes bakken of zelf taart maken is voordeliger dan deze in de winkel kopen. 
 
2. Kweek zelf 
Wanneer er ruimte is voor een groetentuin loont het altijd deze ruimte er ook voor te 
gebruiken. Zelfs op een balkon kunnen een aantal bonenplanten, aardbeienplanten 
of tuinkruiden staan. Gebruik bakjes die je anders weggooit. Zelf zaaien is niet alleen 
voordelig, maar ook in het gezin leerzaam en gezellig. 
 
3. Reinig zelf 
Sommige huisvrouwen bezuinigen veel op schoonmaakmiddelen. Voor elke klus lijkt 
er tegenwoordig wel een apart schoonmaakmiddel te zijn. Maar zoveel chemische 
middelen zijn helemaal niet nodig. Vroeger waren sommige dingen veel viezer dan 
nu en was er ook niet voor alles een middeltje. Met alleen schoonmaakazijn komen 
huisvrouwen een heel eind. Ook geduld is belangrijk. Als iets eerst een poosje in de 
week wordt gezet, reinigt het daarna veel gemakkelijker. 
 
 4. Knutsel zelf 
In veel huishoudens wordt er veel geld uitgegeven aan de inrichting van het huis. 
Winkels met allerlei prullaria op het gebied van woninginrichting verkopen goed. In 
het drukke leven van nu waarin mensen niet zelf aan sfeer maken toe komen, 
zoeken ze naar sfeermakers in huis. Maak ze zelf in plaats van ze te kopen. Met 
elkaar gezochte schelpen in een jampot met een gezellig restje stof er om heen 
stralen meer uit dan een prullaria van schelpen gekocht in een winkel. Een 
zelfgemaakte guirlande of krans van bladeren en andere herfstproducten geven een 
extra sfeer door de herinnering aan de boswandeling.  
  
 
 
 

Tips voor duurzaam leven: veel kleintjes maken een grote 
 
Er zijn allerlei kleine tips te bedenken die toch met elkaar groot verschil 
uitmaken.  
 
1. Een thee-ei is voordeliger dan theezakjes. 
 
2. Koop een onsje minder vlees dan gebruikelijk. 
 
3. Zet de thermostaat een graadje lager. 
 
4. Bespaar water door alle water dat niet echt vies is op te vangen. Water waarmee 
handen (zonder zeep) gewassen zijn, kan gerust gebruikt worden voor de bloemen 
en planten. Teveel gekookt water kan in de thermoskan bewaard worden voor het 
volgende kopje thee. 
 



 

5. Hergebruik enveloppen, broodzakken, ijsbakjes en dergelijke. 
 
6. Gebruik eenzijdig bedrukt papier als kladpapier. 
 
7. Koop minder boeken, leen er meer in de bibliotheek. 
 
8. Wanneer een schoonmaakmiddel gedoseerd is, bijvoorbeeld waspoedertabletten, 
blijkt vaak dat de dosis ruim afgemeten is. Deel ze in tweeën.  
 
9. Heb je iets nodig? Koop het niet meteen. Vraag eens links en rechts of iemand 
zoiets nog heeft liggen. Vaak blijkt dat er wel iemand is die het kwijt wil. 
 
10. Hoe ga je om met afval? Ook op dat terrein is vaak nog wel wat te verduurzamen. 
Afval voorminderen door geen pakjes en zakjes te gebruiken. Afval scheiden… 
 

 
 

Duurzaam leven met kinderen 
 
Kinderen blijken heel vindingrijk als het om duurzaam leven gaat. Betrek hen 
erbij!  
 
Beleg een gezinsvergadering of gouden gezinsmoment. Praat met de kinderen over 
duurzaam leven en matig zijn. Vraag naar tips. Kinderen vinden het leuk om hierin 
mee te denken en komen vaak met verrassende opmerkingen om eenvoudiger te 
leven. Door hun betrokkenheid bij dit onderwerp zijn ze er zelf ook meer alert op. 
Maak na afloop een lijst met tien afspraken. Hang die op een duidelijke plaats op. 
Evalueer dagelijks of wekelijks: kunnen we een krul achter deze afspraak zetten? Zo 
blijf je alert en beloon je goed gedrag. 
 
Tips voor gezinnen met kinderen 
1. Laat de kraan niet lopen bij het tanden poetsen. 
2. Doe de lamp uit als je je kamer verlaat. 
3. Douchen verbruikt veel minder water dan in bad gaan. Met een besparende 
doucheknop en een douchewekker wordt de hoeveelheid verbruikt water nog meer 
teruggedrongen. 
4. Laat apparaten niet op stand-by staan. Dit kost ongemerkt veel energie. 
5. Maak tubes ook echt helemaal leeg. Wanneer er niets meer uit de tandpastatube 
komt, knip deze dan eens open. Er blijkt nog voor bijna een week in te zitten.   
6. Pak vaker de fiets wanneer de kinderen ergens gebracht of gehaald moeten 
worden. 
7. Maak gebruik van bekers en broodtrommels in plaats van pakjes en zakjes. 
8. Een dagje uit? Er zijn hele leuke gratis uitjes (www.gratisdagjeuit.nl). Zoek voor je 
ergens heen gaat waar je moet betalen of er ergens een voordeelactie is. 
 
 
 

  

http://www.gratisdagjeuit.nl/


Duurzaam leven: doe meer samen 
 

In de kerk, in de buurt of in de familie is veel meer samen te doen dan vaak 
gebeurt. Delen en ruilen zijn populair. 
 
1. Delen met de buren 
Vier bladblazers in een straat zou toch eigenlijk niet hoeven. Gebruik een voorwerp 
met elkaar. En waarom zou elk gezin een trampoline in de tuin moeten hebben? Deel 
er één met een paar gezinnen. 
 
2. Ruilen in de kerk 
Nodig gemeenteleden uit voor een ruilparty. Verzamel nog bruikbare kleding, 
kinderfietsen of wat dan ook waar de gezinsleden uitgegroeid zijn en die nog mooi 
zijn en laat iedereen het meenemen naar het kerkplein. 
 
3. Kleding ruilen 
In veel landen is het erg populair: kleding ruilen (swishing in het Engels). Vrienden en 
bekenden worden uitgenodigd schone kleding die ze niet meer dragen mee te 
brengen en te ruilen.  
 
4. Woning ruilen 
Goedkoop op vakantie? Denk eens aan woningruil. 
 
5. Diensten ruilen 
Behalve spullen is het ook mogelijk om diensten te ruilen. Heb je zelf geen groene 
vingers, maar je neef wel? Spreek af dat hij voor je tuin zorgt. In ruil daarvoor doe jij 
zijn belastingaangifte.  
 
6. Ruil- en weggeefwinkels 
Naast winkels waar geruild kan worden, zijn er inmiddels op aardig wat plaatsen in 
Nederland ook winkels waar spullen gratis te verkrijgen zijn, die anderen afstaan. Op 
www.weggeefwinkels.nl staat een adreslijst. 
 
 
 

Tenslotte: maak cadeautjes zelf 
 

Duurzaam leven houdt in: bewuster omgaan met geld, spullen, energie en het 
milieu. Er wordt vaak heel wat geld uitgegeven aan cadeautjes. Zeker als het 
een grote familie of vriendenkring betreft. Maak cadeautjes voortaan zelf. Dat is 
bovendien ook persoonlijker. 
 
Cadeau uit de tuin of de keuken 
Iets in de keuken maken voor een ander wordt bijna altijd gewaardeerd. Het gaat niet 
om het geld, maar om de tijd en de aandacht die eraan besteed is.  

- Ga eens na of je een bijzonder recept hebt. Iets wat recept van huize… 
genoemd kan worden. Bij de een is dit jam, sap of wijn. Iemand uit Zeeland 
heeft misschien een bijzonder recept van bolussen of Zeeuwse babbelaars. 
Maak dit recept. Verpak het op een leuke manier: een gezellig gemaakt potje 

http://www.weggeefwinkels.nl/


of doosje met een persoonlijk etiket over de inhoud geven een persoonlijk 
tintje aan het cadeau.  

- Maak een taart die verband houdt met de gelegenheid waarvoor je een 
cadeau zoekt. Bijvoorbeeld een verhuistaart (een grote vierkante taart die in 
de vorm van een huis is gesneden en opgemaakt). 

- Zaai in de tuin boeketbloemen, waarvan je bij bepaalde verjaardagen een bos 
plukt. 

- Kweek kruiden niet alleen voor jezelf, maar ook om aan een ander cadeau te 
doen. 

- Maak van groenten uit de tuin eens een groentemand als variatie op een 
fruitmand. 

 
Kraamcadeau 
Hoe meer een kraamcadeau aansluit bij de baby of de kraamvrouw, hoe geslaagder 
het zal zijn. Oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden doet mensen goed. 

- Naai zelf een kledingstuk op de naaimachine (of brei iets) en borduur daar de 
naam van het kind op. 

- Maak een geboorteschilderij. Dat kan door borduren, maar ook door een 
collage te maken van het geboortekaartje en andere geboorte-
aankondigingen, het behang van de baby-kamer, een passe-partout voor de 
eerste foto en wat je verder kunt bedenken. 

- Maak een persoonlijk foto-album door een ringband te bekleden met stof of te 
kaften met behang. Vul de eerste bladen alvast zelf. Op het eerste blad wordt 
bijvoorbeeld de naam, het gewicht en de geboortedatum van de baby vermeld 
met daarbij ruimte voor de eerste foto. Op het tweede blad worden de 
geboorte-aankondigingen verwerkt en op het derde blad kan bijvoorbeeld een 
stamboom gemaakt worden.  

- Bied aan om op te passen of andere hulp te bieden.  
 

Inpaktips 
1. Maak cadeautjes die je krijgt voorzichtig open. Stevig inpakpapier is gemakkelijk 
opnieuw te gebruiken. Strijk het eventueel met een lauw strijkijzer glad. 
 
2. Een kistje van een fles wijn of van mandarijnen is heel goed te gebruiken als basis 
voor een nieuw cadeau.  
 
3. Hergebruik ansichtkaarten door er labels van te maken voor de cadeaus.  
 
 
 
 
 


