
 

CHALLENGE 1     PLASTIC MINDEREN 

Oceanen zonder plastic.Boyan Slat is in mijn ogen een held. Hij maakte alweer bijna 
5 jaar geleden een prototype om het plastic uit de oceanen te halen. Want alleen al 
in de Stille Oceaan wordt momenteel het plastic afval geschat op één miljoen 

vierkante kilometer. 
Hij wil dit bereiken door een drijvende installatie op strategische plekken in de 

oceanen te plaatsen en inmiddels is hij ook al gestart met plasticopvang in 

riviermondingen. In 2014 startte hij hiervoor een onwijs succesvolle crowdfunding 

campagne. Een man met een missie. Daar hou ik van.  

Het idee om de oceanen vrij te maken van plastic klinkt prachtig, maar het is nog 
belangrijker om er voor te zorgen dat al dat plastic niet in de oceanen belandt. 

Gelukkig kunnen we thuis zelf veel doen om er voor te zorgen dat er minder afval 

geproduceerd wordt. Ook zijn er steeds meer bedrijven die hun verantwoordelijk-

heid nemen. 

Challenge: Er zijn 2 opties 

1. Produceer een week geen plastic afval. 

 

Begin de Challenge met een lege vuilniszak voor plastic en probeer deze een 

week zo leeg mogelijk te houden. 

Dit is misschien wel de meest uitdagende challenge; geen boodschappen in 

plastic verpakkingsmateriaal kopen valt vies tegen. En veel wat je online koopt 

en per post binnenkrijgt  is verpakt in plastic. Let ook op producten die je 

langer gebruikt zoals wasmiddel, schoonheidsproducten, tandpasta etc. en 

probeer hier alternatieven voor te zoeken. 

 

2. Verzamel zoveel mogelijk (zwerf)plastic uit de natuur. Dit is heel geschikt voor 

de wandelaars onder ons. 

Ruim tijdens je wandelingen zwerfafval. Zwerfafval ruimen kan je al doen met een zak 

en wat goede (waterdichte) handschoenen. Mocht je een knijper en ander gereedschap 

hebben of van iemand mogen lenen, is dat natuurlijk altijd goed meegenomen. Via 

‘supportersvanschoon’ of bij je gemeente kun je ook knijpers lenen. 

Bij deze challenge mag je afval ruimer zien dan alleen plastic; het zou zonde zijn als 

je, nu je toch bezig bent, de papieren mondkapjes en blikjes zou laten liggen. 

Maak aan het eind van je challenge een foto van het afval dat je verzameld hebt en 

noteer je bevindingen, obstakels en oplossingen. 

1. HEB IK DE UITDAGINGEN VOLTOOID?  

2. WAT HEB IK GOED GEDAAN? 

3. WAT KAN IK VERBETEREN?  

4. WELKE NIEUWE INZICHTEN HEB IK OPGEDAAN?  

5. HOE MAAK IK DEZE UITDAGINGEN ONDERDEEL VAN MIJN DAGELIJKSE ROUTINE 

https://www.trouw.nl/groen/nog-meer-plastic-soep-in-de-stille-oceaan~af29c65b/


CHALLENGE 2  VOEDING / BOODSCHAPPEN 

 

Wist je dat Nederlanders gemiddeld 34 kilo eten (vast voedsel) per jaar weggooien? 

Dat is mega zonde voor het milieu en voor je portemonnee. Door bewust met voedsel 

om te gaan en er voor te zorgen dat er minder wordt verspild, kunnen we onze milieu-

impact met zo’n 14% verminderen. 

De vleesindustrie is, na de kledingindustrie, de tweede meest vervuilende industrie ter 

wereld. Als we allemaal minder vlees zouden eten zou dat een stuk schelen. 

Onze voeding maakt vaak enorm veel foodmiles. Onze varkens gaan naar Italië, 

worden daar gerookt en in grotten gehangen om vervolgens weer als Parmaham bij 

ons in de winkel te belanden. De Hollandse garnalen maken eerst een tussenstop in 

Marokko om daar gepeld te worden en verder voeren wij eten in uit de hele wereld.  

De gezonde quinoa komt uit Zuid-Amerika; dus wel gezond maar niet voor het milieu. 

Maar inmiddels wordt er ook in Brabant quinoa geteeld en ligt ook deze bij de AH in 

de schappen. 

Werk aan de winkel dus.  

Challenge: 

1. Probeer je waste te verminderen. Dit kan door minder inkopen (maak bijv. 

vooraf een boodschappenlijst en bepaal een weekmenu), betere rest-

verwerking 

2. Eet een hele week vegetarisch, of, voor diegene die al vegetarisch eet, probeer 

dan eens een hele week vegan. 

3. Tracht eens 5 dagen door te komen zonder boodschappen te doen en maak op 

wat je allemaal in huis hebt liggen. 

4. Koop alleen producten die geproduceerd zijn in de eigen streek (of in ieder geval 

in Nederland) en gebruik alleen seizoensproducten. 

 

Je kunt een van deze opties kiezen maar ook meerdere met elkaar combineren 

of zelfs allemaal. 

 

Noteer je bevindingen en schrijf op wat de obstakels waren, waar je moeite mee 

had en welke oplossingen je hebt bedacht. 

 

1. HEB IK DE UITDAGINGEN VOLTOOID?  

2. WAT HEB IK GOED GEDAAN? 

3. WAT KAN IK VERBETEREN?  

4. WELKE NIEUWE INZICHTEN HEB IK OPGEDAAN?  

5. HOE MAAK IK DEZE UITDAGINGEN ONDERDEEL VAN MIJN DAGELIJKSE ROUTINE 

 

 



CHALLENGE 3     ONTSPULLEN     

 

Gemiddeld bezitten wij in het Westen ca. 10.000 items per persoon. Hierbij zit veel 

overconsumptie; teveel kleren, teveel prullaria, teveel van vanalles. En de 

multimedia versterken onze impulsaankopen meer en meer. 

Ontspullen kan best moeilijk zijn. Je neemt ook echt emotioneel afscheid van 

producten. Vooral eigenlijk van je eigen gedachten en herinneringen, dus waar het 

product symbool voor staat 

Een opgeruimd huis betekent echter ook een opgeruimd hoofd. Hopelijk helpt deze 

challenge jou ook bij jouw missie naar minder spullen. Alle soorten spullen die je in 

huis hebt doen mee aan de challenge. Verzamelspullen, decoratie, keukenspullen, 

souvenirs, electronica, meubels, beddengoed, kleren, handdoeken, tools, fietsen, 

schoenen, prullaria, boeken en tijdschriften, oude kleding, verzorgingsmiddelen die 

je nooit gaat gebruiken etc.  

Challenge:  

Verwijder op dag 1, minmaal één item, op dag 2, minimaal twee items en tel er 

steeds eentje bij op. Na 5 dagen ben je dan al minimaal 15 dingen kwijt. Na 30 dagen 

zou je al op minimaal 465 voorwerpen zitten ! 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan alleen maar ruimte maakt voor allerlei 

nieuwe spullen. Dus regel is: voor ieder nieuwe item dat er binnen komt moet er een 

ander item (extra) uit. 

Je gaat afscheid nemen van veel spullen. Doe ze in een doos zodat je aan het eind 

van de challenge kunt beslissen wat gerecycled, verkocht of weggegooid mag 

worden. Probeer zoveel mogelijk weg te geven ( bijv. via app ik vraag/ik geef), te 

verkopen op bijv. Marktplaats, weg te brengen naar kringloop of kledingcontainer, 

bij oud papier naar recyclepunten ( bijv. electrische apparatuur) en wat je echt niet 

kwijt kunt naar grof vuil. 

Noteer je bevindingen en schrijf op wat de obstakels waren, waar je moeite mee had 

en welke oplossingen je hebt bedacht. 

 

1. HEB IK DE UITDAGINGEN VOLTOOID?  

2. WAT HEB IK GOED GEDAAN? 

3. WAT KAN IK VERBETEREN?  

4. WELKE NIEUWE INZICHTEN HEB IK OPGEDAAN?  


