Getest
Groener en toch
comfy leven

Ecologie
op hoge hakken
De Vlaamse Anne Drake maakte de radicale switch van een job in de
verpakkingsindustrie naar een leven zónder afval: intrigerend, vonden wij.
Hoe je dat doet: groener gaan leven zonder in te boeten aan comfort en stijl,
beschrijft ze in haar boek ‘Ecologie op hoge hakken’. Wij deden de test.
Op sneakers dan wel.
door An Smets foto's Karen Van Winkel
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roener leven: het stond
tien maanden geleden al
op mijn lijstje met doelen
voor 2017. Er volgden een
paar kleine veranderingen, maar ik
miste de tijd en een goeie leidraad om
me écht naar een ecologischer bestaan
te leiden, zonder dat het nogal geitenwollensokken zou worden.
Misschien biedt Ecologie op hoge hakken wel soelaas: de titel doet alvast niet
zweverig aan. Annes voorwoord geeft
me ook een fijn gevoel: Regel nummer
één: jij beslist voor jezelf wat haalbaar is.
Oef: met een druk gezinsleven heb ik
weinig aan puristen. Ik wil vooral aan
de slag met wat handig lijkt in míjn leven. Gelukkig gebruikt Anne genoeg
gezond verstand: meteen al je plastic
bakjes weggooien in een poging plasticvrij door het leven te gaan, heeft echt
geen zin, zegt ze. Loop dus niet te hard
van die Tupperware stapel, en gebruik
de herbruikbare plastic bakjes die je in
huis hebt dus maar lekker verder. Je
hebt ze nu toch: re-use oftewel hergebruiken, is één van de basisregels als je
ecologischer wil gaan leven. De opdracht blijft wel: haal voor het overige
zo weinig mogelijk extra verpakkingen
in huis. Want je kan nog zoveel recycleren als je wilt, zodra je een wegwerpverpakking koopt, heb je afval in handen. Het niét in huis halen, is zoveel
makkelijker dan er op een ecologisch
verantwoorde manier vanaf zien te geraken. Máár in de praktijk blijkt dat
moeilijker dan ik dacht. In de rush van
mijn leven leek het me haast doodnormaal dat al mijn granenkoekjes apart
zijn verpakt, de tien frambozen die ik
in de supermarkt koop in een veel te

grote plastic doos zitten en mijn passage bij de traiteur elke week vier plastic
wegwerpdozen oplevert. Ik brouwde
dus lustig mee aan die fameuze plastic
soup in onze oceaan. De hamvraag: wat
doe je eraan? Om naar de wekelijkse
versmarkt te gaan – veel minder verpakkingen! - heb ik eigenlijk te weinig
tijd, dus neem ik nog genoegen met de
supermarkt. Maar de traiteur, die krijgt
nu wel elke week dezelfde plastic bakjes
in zijn handen geduwd: netjes afgewassen, klaar voor een nieuwe lading lekker eten. Ik trek met een herbruikbaar

«Regel nummer één:
jij beslist voor jezelf
wat haalbaar is»
Anne Drake

tasje naar de winkel, dat ik weliswaar
vijftig procent van de tijd vergeet. Pech
dan, vanaf nu: geen wegwerpzakjes
meer, dus draag ik mijn boodschappen
in drie keer naar de auto. Het zal me
leren. De vreemde blik van de kassierster (zo’n zakje kost maar tien cent hé),
moet ik er wel bijnemen.

Dweil
Anne geeft nog heel wat tips mee om de
afvalberg een beetje te verkleinen. Ik
heb herbruikbare watjes in huis gehaald om mijn make-up te verwijde-
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ren: veel zachter dan de wegwerpversie! Ze gaan gewoon mee de machine
in, met handdoeken en washandjes.
Een aanrader. Ik maak er meteen vochtige reinigingsdoekjes van, naar het recept uit het boek: ook een winner, als je
’s avonds moe voor de spiegel staat.
Anne zelf bant ook alle vochtige wegwerpdoekjes en keukenrollen uit haar
huis. Zo ver ga ik nog niet, maar ik doe
mijn best om de gemorste kinderbekers water en melk gewoon met een
dweil op te vegen. De natte pamperdoekjes gaan enkel nog in de tas voor
uitstapjes: thuis hebben ze standaard
plaats gemaakt voor simpele washandjes.
Anne gaat in haar boek flink aan het
DIY’en: ze maakt haar wasmiddel gewoon zelf, met marseillezeep en andere
ecologische middeltjes uit grootmoeders tijd. Vaarwel, plastic bidons uit de
supermarkt. Ik twijfel: worden de
kleurtjes in mijn was zo wel even goed
beschermd? Bovendien kijk ik met een
druk gezinsleven voortdurend uit naar
alles wat me tijdswinst geeft: ik zie me
geen wasmiddeltjes brouwen om dat
nijpende probleem op te lossen.
Idem voor enkele andere, meer ingewikkelde recepten: deodorant, tandpasta (zonder fluoride?!), gezichtscrème, maskertjes… Té tijdrovend.

Koffiescrub
Voor mijn eerder beknopte beautyroutine geeft de auteur wel simpele, effectieve oplossingen mee die ik aan een
testje onderwerp. Ik was me in de douche met een doodgewone blok zeep in
plaats van douchegel uit een plastic
bus, gebruik koffiegruis met een drupje

Onze
favoriete
tips uit het
boek
b

b

olijfolie als scrub en hydrateer mijn
huid met een beetje druivenpitolie.
Niks wereldschokkends, maar eerlijk:
dat werkt ook. Even luxueus? Vind ik
niet, nee. Maar ik loop er beslist even
verzorgd bij.
Hier en daar sla ik wel wat advies in de
wind. Hoeveel paar high heels de auteur ook in haar dressing mag hebben
staan, ik verdenk haar ervan dat ze af en
toe toch in haar geitenwollen sokken
glijdt: wanneer ze herbruikbaar
maandverband tipt, bijvoorbeeld. Dat
soort tijdrovende wasjes zie ik me nu
eens niet doen. Zijn we die tijd, als
vrouw, ook niet lang voorbij?

b

Geen vlees?
Het leukste deel komt, wat mij betreft,
wanneer we in Annes keuken belanden. ’t Is er namelijk eentje zonder
vlees. Die industrie veroorzaakt 24
procent van de globale CO2-uitstoot en
51 procent van alle broeikasgassen:
door vlees te minderen, maak je een
verschil. Thuis een heikel punt, met
twee kinderen die dol zijn op Vlaamse
en Italiaanse charcuterie, en een man
die zijn dagelijks stukske vlees moeilijk
kan missen. Ik probeer het eerst in m’n
eentje: ik mix lustig hummus en pesto
als alternatief broodbeleg en dat werkt
prima. Dat je zo automatisch meer
groenten eet, is mooi meegenomen. De
man volgt een beetje vanzelf: dat
broodje olijventapenade met gegrilde
groenten ziet er blijkbaar toch smakelijker uit dan een boterham met paté.
Een van de dochters hoeft op haar verjaardag ’s ochtends zelfs geen boterham
met choco: die pot hummus was aanlokkelijker. Echt gebeurd! Het avond- 
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Weiger zoveel mogelijk
verpakking. Ga je
inkopen doen? Neem
dan zoveel mogelijk je
eigen herbruikbare
potjes en zakjes mee.
Bewaar eten en
maaltijdrestjes in glazen
potten: ze zijn duurzaam,
en voedsel blijft er langer
goed in.
Verbruik zo weinig
mogelijk papier:
verscheur de onbedrukte
kant van afgedrukte
documenten tot kladblok
of druk dubbelzijdig af en
gebruik het Ecofont als
lettertype. Om minder
geadresseerde reclame
te ontvangen, schrijf je je
in op de Robinsonlist
(robinsonlist.be).
Koop niet te snel iets
nieuws. Leen eerst wat je
wilt kopen bij iemand die
je kent: zo vermijd je
impuls- of miskopen. Wil
je een nieuwe outfit
shoppen? Investeer liefst
in tijdloze, kwalitatieve
stukken.
Leer weer een beetje
poetsen zoals oma.
Kristalsoda, bicarbonaat,
zwarte zeep en azijn zijn
must haves: goedkoop,
én efficiënt.
Gebruik op je werk geen
wegwerpbekers, maar
breng je eigen glas of
mok mee. Vraag naar een
pot suiker en koffiemelk
in glazen flesjes, in plaats
van individueel verpakte
porties.
Probeer minder vlees te
eten. De vleesindustrie
veroorzaakt 24 procent
van de globale uitstoot
van CO en 51 procent
van alle broeikasgassen.

Hummus van rode
biet met avocado
Nodig
1/2 rode biet • 1 pot
kikkererwten • sap van 1/2
citroen • 1 teentje knoflook •
1 el witte tahin • 75 ml olijfolie •
1 avocado • zwarte peper en
zeezout • komijn • cayennepeper
Zo maak je het
b
Mix de gekookte of in de
oven geroosterde biet,
kikkererwten, citroensap,
knoflook, witte tahin,
olijfolie, zwarte peper,
zeezout, een snuifje
gemalen komijn en cayennepeper in de blender. Als
het mengsel iets te droog
is, kun je water toevoegen.
b
Smeer een rijkelijke laag
hummus op een snede
brood en leg er schijfjes
avocado op. Strooi er wat
zeezout en eventueel wat
witte en zwarte sesamzaadjes over.
TIP: Overschot kun je een
week bewaren in de koelkast
of invriezen.
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eten: da’s wel nog een werkpunt. Vegetarisch koken vergt planning en inspiratie: hoog tijd om me daar eens in te
verdiepen. Ooit.

Zoals oma
Die (bijna-)vegetarische keuken moet
ook wel eens schoongemaakt worden,
dus geeft Anne ook recepten mee om
zelf je huishoudmiddeltjes te maken. Ik
gebruik nog eens de goeie ouwe huishoudazijn tegen kalkaanslag, ik maak
een eenvoudige allesreiniger, bruisballen om het toilet te reinigen en wasverzachter. Makkie, en een goeie reminder
dat natuurlijke middeltjes als citroenzuur, bicarbonaat, zwarte zeep en azijn
vaak even goed werken als hun supermarktvariant.
De ingewikkeldere brouwseltjes laat ik
weer aan me voorbij gaan. Het zijn sowieso niet de DIY’s die me bijblijven –
die zijn leuk, maar zullen de wereld ook
niet veranderen, denk ik.
De belangrijkste les: denk goed na voor
je iets in huis haalt. Een werkpuntje,
vraag maar aan mijn man. Maar ik doe
mijn best: zo laat ik die ene broek van
de Zara (is die kwaliteit wel oké?) toch
maar aan me voorbijgaan, test ik eerst
de elektrische fiets van iemand anders
voor ik er halsoverkop zelf eentje koop
en schenken we de cadeautjes die de
Sint op het werk van mijn man wilt komen leveren, rechtstreeks aan een goed
doel. We hebben al zoveel speelgoed:
genoeg is genoeg. En weldra staat er
een tweedehands fietskar in de garage,
zodat de kinderen ook ecologisch naar
school kunnen: zij achterin, ik in het
zadel - niet op hoge hakken, maar op
sneakers. Met glittersokjes. Lekker
comfy.


Wc-bommen

Reinigingsdoekjes

Nodig
450 g natriumbicarbonaat •
200 g citroenzuur • water in
een verstuiver • 20 druppels
etherische olie, tea tree •
20 druppels etherische olie,
munt • 20 druppels etherische
olie, citroen

Nodig
1/2 liter gedemineraliseerd water
• 1 el Dr. Bronner’s-zeep • 1 el
amandelolie • 5 druppels
vitamine E • 10 druppels
etherische olie naar keuze (bv.
lavendel of kamille) • 10 badstof
doekjes • 1 afsluitbare glazen pot

Zo maak je het
b
Meng alle ingrediënten in een
grote kom. Voeg beetje per
beetje wat water toe en blijf
roeren, zodat het mengsel
begint te kleven maar toch
brokkelig blijft. Vul een
siliconen vorm (voor ijsblokjes
of kleine cakes) met het
mengsel en druk goed aan.
Laat minstens 6 uur uitharden.
b
Doe de blokjes in een afsluitbare pot, zodat ze goed droog
blijven. Gooi een wc-bom in
het toilet en laat gezellig
bruisen. De etherische oliën
zorgen voor ontsmetting en
een lekkere geur. Schrob nog
even met de wc-borstel, zodat
het natriumbicarbonaat je
toilet schoon kan schuren.

Zo maak je het
b
Meng alle ingrediënten in
een kom. Drenk de
badstof doekjes in het
mengsel en wring ze uit.
Rol ze op en doe ze in een
afsluitbare glazen pot.
Gebruik beide kanten om
je make-up te verwijderen.
Ook zacht genoeg voor de
ogen.
TIP: Ben je ’s avonds moe en
kun je het nog nauwelijks
opbrengen om je make-up te
verwijderen? Deze reinigingsdoekjes zijn dé oplossing en
zijn ook nog eens geschikt
om babysnoetjes of -billetjes
schoon te vegen. De doekjes
zijn een week houdbaar.

Doe het zelf! Ecologie
op hoge hakken
Anne Drake, Manteau,
22,50 euro
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