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Na het zien van een
tv-documentaire
gooide Anne Drake
(50) haar leven om
en besloot ze voor
‘zero waste’ te gaan.
Het verhaal van een
kleine ecologische
voetafdruk mét een
elegante hoge hak.

OOK NIET... AFVAL PRODUCEREN

van € 5.000

Ze maakt al jaren haar eigen schoonheidsproducten en ziet er zéér goed
uit. Het geeft meteen zin om haar
recepten uit te proberen. Anne
Drake is het levende bewijs dat je
een milieubewust en duurzaam
leven kan leiden zonder dat je aan
comfort en luxe hoeft in te boeten.
Ironisch genoeg runde ze samen met
haar man een bedrijf in plastic ver-

pakkingen toen ze vijf jaar geleden
besloot om iets te doen aan haar
ecologische voetafdruk. «Wij maakten de doosjes van games en dvd’s,
en breidden later uit naar tubes voor
gezondheidsproducten. Wij zaten
midden in het plastic en verdienden
er goed onze kost mee. Ik recycleerde zoals iedereen, maar was me verder van geen kwaad bewust. De do-

REFUSE: Weiger, haal sommige zaken als plastic verpakkingen gewoon niet in huis.

cumentaire ‘Plastic Planet’ van Werner Boote zette me aan het denken.
Het was alsof ik voor het eerst zag
wat plastic met onze gezondheid en
planeet doet. Er ligt plastic op de
zeebodem en op de hoogste toppen
van de Alpen. Het zit in ons lichaam,
waar het hormoonverstorend werkt
en kanker en onvruchtbaarheid veroorzaakt. Het was een eye opener.»
«Je kán een plastic detox doen — het
verdwijnt uit je lichaam — maar het
is natuurlijk beter als je ervoor zorgt
dat je het niet binnenkrijgt. Ik besliste meteen om onze levensstijl te veranderen, al was het maar om mijn
kinderen plasticvrij te houden. Die
documentaire gaf een andere wending aan mijn leven. Hoe ik het
moest aanpakken om beter te doen,
wist ik toen nog niet, maar ik wist
dat het anders moest. Ik heb niet de
pretentie in mijn eentje de planeet
te veranderen, maar alle verandering begint bij jezelf. In de woorden
van Gandhi: ‘Be the change you want
to see in the world.’»

Doe wat je kan

mineraalwater in flessen, neem
het gewoon van de kraan.
Minder kleding, er hangt al
genoeg in de kast.
Ga voor hergebruik.
3 RE-USE:
Een ouderwetse schotelvod in
plaats van meters keukenrol,
wasbare katoenen doekjes in
plaats van watjes, een metalen
of glazen rietje in plaats van
plastic. Zelfs je broodzak kan je
tot zeven keer opnieuw
gebruiken.
RECYCLE: Papier, plastic, glas;
het kan allemaal gerecycleerd
worden.

REPAIR: Kies voor zaken die
5 hersteld
kunnen worden in

«Als ik natriumbicarbonaat ga
kopen — de basis
van mijn eigen
producten —
beginnen mijn
ogen al te prikken
als ik in de buurt
van de ‘standaard’
poetsproducten
kom»

per jaar door
ecologisch te leven»

Verminder wat je
2 REDUCE:
niet kan vermijden. Minder

4

Annes recept
voor dagcrème

« Besparing

De vijf principes
van ‘zero waste’

1

Anne maakt zelf haar schoonmaakmiddelen en cosmetica. «De producten
uit de supermarkt kosten veel en zijn soms heel agressief en vervuilend.»
Foto De Afbeelding

plaats van voor wegwerp.
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Dankzij Google ging er een wereld
voor Anne open. «Na wat zoeken
vond ik termen als ‘zero waste lifestyle’, en ontdekte ik dat velen daar
al jaren mee bezig waren. Sommige
mensen kregen hun restafval van
twee jaar in een potje van een liter.
Heel extreem, maar het gaf meteen
het idee dat er veel mogelijk was.
En het leek me ook geen kernwetenschap.»
Anne hanteert een doe-wat-je-kanstelregel. «Het heeft geen zin om de
druk op jezelf meteen heel hoog te
leggen. Verwacht niet dat je na twee
maanden al een perfecte zero waster
bent. Gun jezelf wat tijd. Het is mijn
ervaring dat de ene stap vanzelf de
andere meebrengt. Doe wat haalbaar is. Moet je in de supermarkt

«Sommige
mensen krijgen
hun restafval van
twee jaar in een
potje van een liter.
Heel extreem,
maar het gaf me
meteen het idee
dat er veel
mogelijk was»
toch nog vaak een draagtas vragen?
Steek dan een opvouwmodel in je
handtas. Heb je altijd een flesje water bij? Investeer dan in een mooie
drinkbus en een waterfilter voor je
kraan. Alle beetjes helpen.»

Pottekesmadam
Anne winkelt intussen met haar eigen doosjes, bakjes en zakjes, maar
alle begin is moeilijk, en organisatie
lijkt de sleutel. «Ik was zo’n chaoot
die om de andere dag naar de supermarkt moest omdat ik gewoon niet
goed nadacht over mijn aankopen.
Nu maak ik een weekplanning. Ik
weet wat we elke dag zullen eten en
welke ingrediënten ik nodig heb.»
In de supermarkt is het moeilijk om
verpakkingen te weigeren. Veel
producten moet je dan uit het piepschuim of plastic halen. Anne ging
uiteindelijk gewoon terug naar de
buurtwinkels. «Ik ben dan wel ‘die
pottekesmadam’, maar niemand is
ooit vervelend of onwillig geweest.
Ik neem mijn eigen verpakkingen
mee en die worden vriendelijk aanvaard en gevuld. Het is absoluut niet
omslachtiger om naar de slager,

kaaswinkel en groenteboer te gaan,
het is efficiënter en plezanter. En
goedkoper, heb ik de indruk. Ik denk
dat we met zijn vijven — mijn man,
ik en de drie kinderen — zo’n 5.000
euro per jaar uitspaarden toen we
geen eten meer moesten weggooien,
schoonheids- en schoonmaakproducten zelf ben begonnen maken,

en veel minder vlees begonnen te
eten. Uiteindelijk zijn we vegetariër
geworden.»
De uitgaven daalden, de afvalberg
ook. «In plaats van 22 containers
vullen we er nu nog twee per jaar.»
Haar ‘shoppingkit’ staat intussen op
punt. «Wat plooitassen, wasbare
zakjes voor groenten en fruit, enkele

doosjes en potjes. In het begin is dat
nadenken en plannen. Nu is het routine.»
Afval vermijden is één ding, zelf
schoonheidsproducten en schoonmaakmiddel maken, gaat nog een
stap verder. «De producten uit de supermarkt kosten veel en zijn soms
heel agressief en vervuilend. Als ik

natriumbicabornaat ga kopen — de
basis van mijn eigen producten —
beginnen mijn ogen al te prikken
als ik in de buurt van de ‘standaard’
poetsproducten kom. Voor mij een
teken dat al die chemische stoffen
uit mijn systeem zijn en ik ze volledig ontwend ben.»
De meest gestelde vraag aan Anne is:
‘Bent u die zero waste mevrouw?’
Anne: «Er klinkt meestal wat twijfel
door in de vraag, want ik zie er niet
geitenwollensokachtig uit. Maar
de tijd dat ecologisch leven iets was
voor oude hippies is al lang voorbij.
We kunnen het ons niet meer permitteren om een levensstijl van veel
kopen en veel weggooien vol te houden, want we plegen roofbouw op
de aarde. Dat wordt zo vaak gezegd,
maar we lijken er maar niet mee te
kunnen stoppen.»
De tweede opmerking is meestal:
‘Fijn dat u dat allemaal doet, maar ik
heb daar geen tijd voor.’ Anne zucht.
«Ik begrijp dat iedereen het druk
heeft, maar het is een kwestie van
gewoonte en van prioriteiten stellen. Wat ik zo mooi vind, is dat de
jongere generatie een heel andere
instelling heeft. Die delen een auto
en hoeven geen groot huis dat ze jarenlang moeten afbetalen. Ze kopen
minder maar
beter, en
gaan veel
bewuster en
duurzamer
leven. Grote
veranderingen kunnen
klein beginnen. Voor mij
is er geen
weg terug.»

INGREDIËNTEN VOOR 60 ML
• 20 gr basisolie (bv. druivenpitolie)
• 40 gr hydrolaat (bv. van geranium)
• 5 gr emulsan (emulgator)
• 1 mespunt allantoïne (smeerwortel)
• 5 druppels vitamine E
• 5 druppels etherische olie naar keuze
(geen citrusschil of kaneel)
BEREIDING
Doe de olie en het hydrolaat elk apart in
een glazen potje. Smelt de emulgator in
de olie au bain-marie en los de allantoïne
erin op. Giet het hydrolaat langzaam bij
de olie terwijl je flink roert. Als de crème
is afgekoeld tot 40°C, mogen de vitamine E en etherische olie erbij. Blijf goed
roeren. De crème wordt nog dikker als
hij afgekoeld is. Breng alles over in een
afsluitbaar potje.
Deze crème kost 2,5 euro en is zes maanden houdbaar in de koelkast. Het maken
duurt tien minuten. Grondstoffen vind je
via de website www.annedrake.be
Uit ‘Ecologie op hoge hakken’,
Anne Drake, € 22,50, Manteau,
www.annedrake.be

Groene websites
www.co2logic.com: organisatie
gespecialiseerd in de berekening,
vermindering en compensatie van je
CO2-uitstoot. Met hun calculator meet je
je eigen voetafdruk en vervolgens kan
je investeren in een klimaatproject om
het effect recht te zetten.
www.greentripper.org: voor vakantiegangers die hun vliegtuigreis of autotrip met een groen project willen compenseren.
www.labelinfo.be: een gids door het
bos van duurzaamheidslabels.
www.overshootday.org: overshoot
day is de dag dat de aarde ‘op’ is, het
moment in het jaar waarop we zoveel
grondstoffen en voeding verbruikt
hebben als wat de aarde in één jaar tijd
kan opbrengen en verwerken.Vorig jaar
viel de dag op 2 augustus – wereldwijd,
voor België alleen was dat 1 april —, en
het moment komt elk jaar vroeger.
We leven al jaren op geleende tijd.
Foto’s ©leverancier van schoonheid.
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Wat doe je bij een slechte bediening?
Waarom is daten zo ingewikkeld?
Ik ben na een scheiding weer actief op de datingmarkt en begrijp de signalen niet meer. Sommige vrouwen zijn
enorm opgekleed en opgemaakt, waardoor ik (onterecht?) meen dat ze indruk willen maken. Anderen zijn net
heel casual en dan vind ik al snel dat ik te veel moeite doe. Ik ben eind dertig en nooit zo’n vlotte prater en
versierder geweest, maar elk afspraakje lijkt wel een mijnenveld. Ik probeer het ijs te breken met wat grappen,
maar is dat wel oké? En hoe zit het met de rekening? Soms stellen vrouwen voor om die te delen, maar ik heb de
indruk dat ze dat niet echt menen. Achteraf vraag ik me dan af of ik het wel juist heb aangepakt.
W.B. uit Kasterlee

Opnieuw daten na een lange relatie is zeker niet evident. «Voor de ene
single is het een avontuur waar ze van
genieten en met plezier in duiken.
De andere single zit met een hoop
bedenkingen, twijfels en vragen, en ja,
soms zelfs angsten», aldus de datingcoach van Parship. «Dat creëert veel
druk. Je spreekt over het niet begrijpen van signalen. Dit heeft wellicht te
maken met het feit dat de meisjes die
je vroeger ontmoette intussen vrouwen zijn geworden die al wat watertjes hebben doorzwommen en ook
teleurstellingen te verwerken kregen.
Dat maakt een afspraakje iets complexer.Vermoedelijk zit er ook wat
‘roest’ op het datingproces. Dat kan
onzekerheid in de hand werken, maar

vergeet niet: oefening baart kunst. De
eerste stap naar een relatie is niet meteen ‘het versieren’, zoals je veronderstelt. Daaruit spreekt al te veel een
‘vanavond wil ik een vrouw-versierenhouding’, wat de avond te beladen
maakt. Leg je verwachtingen niet te
hoog, probeer een leuk gesprek aan te
knopen zonder een vervolg in je achterhoofd te hebben. Dat verlaagt de
druk en je zal merken dat het gesprek
vlotter verloopt. Probeer niet per se
grappig te zijn, alleen als het past in de
conversatie. Respecteer de natuurlijke
flow van het gesprek. Als de humor er
kunstmatig wordt bijgesleurd, wekt
dat eerder irritatie op. Staar je niet
blind op het uiterlijk, dat zegt niet
alles. Een mooi geklede, opgemaakte

vrouw wil daarom niet meteen indruk
maken. Het is misschien gewoon haar
stijl; ze wil zich goed en zelfverzekerd
voelen.Voor de casual geklede vrouw
geldt hetzelfde: het is een stijlkeuze.
De ene houdt van natuurlijk en los, bij
de andere mag het iets meer zijn. Daar
is op zich niks mis mee.Wat de rekening betreft: het is echt wel oké als jij
betaalt.Wil de vrouw meebetalen?
Maak een grapje: ‘Dat zullen we dan de
volgende keer doen’, en je hebt ineens
een tweede date. Ik merk dat je met
veel vragen zit, maar probeer niet alles
te analyseren. Dan benader je een date
veel te gespannen. Doe het rustig aan,
probeer gewoon te genieten van je
avond. Je zal merken dat het mijnenveld vanzelf oplost.»

Hakken op tuinfeest?
Het is weer tuinfeestentijd, wat ik enorm leuk vind. Ik heb
nooit moeite met mijn kleding — als vrouw bereik je snel
een feestelijk effect met een wijde broek, jumpsuit of mooie
jurk en goedgekozen accessoires — maar waar ik altijd
mee zit, zijn de schoenen. Ik vind de meeste outfits eleganter
met een hakje en hakken in de tuin zijn verschrikkelijk.
Ofwel zak je in het gras, ofwel strompel je over de kiezels.
Voorstellen?
W.T. uit Brasschaat
Het is waar dat een hak meteen formeler en eleganter
lijkt, maar er zijn tegenwoordig zo veel mooie platte
schoenen dat je de hakken echt wel thuis kan laten.
Natuurlijk kies je niet voor plastic flip flops, maar
er zijn massa’s teensandalen — sommige
versierd met wat glitters en steentjes — die
prima passen bij een zomerjurk, enkellange
broek of wijde rok. Daarnaast zijn er ballerina’s en zelfs chique sneakers die best
kunnen op een tuinfeest. Als u toch wat
‘hoogte’ wil, zijn er modellen met een
sleehak of plateauzool.Wat minder
verfijnd dan een stiletto, maar
ze kunnen er ook feestelijk
uitzien.

Ik werd onlangs op restaurant ronduit slecht bediend. Ik was met twee vrienden en we hebben
eindeloos gewacht op onze drankjes, die vervolgens allemaal apart kwamen. Drie tafels die na
ons binnenkwamen, kregen hun eten eerst.We hebben onze bestelling nog eens moeten
herhalen, want de dienster was die vergeten.Telkens als we haar aandacht probeerden te trekken, zei ze: ‘Ik kom zo’, maar dat deed ze niet. Na de lunch vroeg ze of alles in orde was. Ik zei: ‘Het
eten wel, maar de service niet.’ Waarop ze brutaal reageerde dat ik dat dan maar tegen de baas
moest zeggen.Wat doe je bij een slechte service?
U.W. uit Aalst
Horecaconsultant Kevin Strubbe vindt het
heel logisch dat je een slechte service signaleert aan de zaakvoerder. «Je betaalt in de
horeca niet alleen voor het product, maar
ook voor de diensten. Dus mag je als gast zeker aangeven wanneer bepaalde dingen
niet lopen zoals het hoort, maar doe het wél
respectvol en genuanceerd, anders lijkt het
snel een persoonlijke aanval.»
«Ook timing is belangrijk. Signaleer problemen tijdig, zodat het restaurant nog de kans
heeft om zaken recht te zetten. Zo zeg je
niet dat het eten niet lekker was als ze al
komen afruimen, en al helemaal niet als je
toch alles hebt opgegeten. Spreek mensen
meteen aan op ‘fout’ gedrag, zoals u deed.
Misschien krijgt u dan nog een aanvaardbare uitleg. In uw geval was het bijvoorbeeld mogelijk dat de andere tafels hun bestelling al telefonisch hadden doorgege-

ven, of dat hun gerechten simpeler waren
om te maken (en dus sneller klaar). Als de
kelner niet openstaat voor constructieve
opmerkingen, is het een goed idee om te
vragen of de baas/uitbater vijf minuutjes
tijd heeft. Je kan ook achteraf een mailtje
sturen of bellen, want voor hem of haar is
het nuttige informatie.»
«De meeste horecazaken steken veel moeite in gastvrijheid, de concurrentiestrijd is
hard, en zonder een vlotte, vriendelijke
bediening halen ze het niet. Als ik het gevoel
heb dat het personeel mij een fijne avond
wou bezorgen — zelfs al loopt er iets mis —
dan kan ik alsnog vrijgevig zijn en een
mooie fooi achterlaten. Bij een ongeïnteresseerde, arrogante of ronduit slechte service
wacht ik tot de bediening mijn laatste eurocent wisselgeld heeft teruggebracht.»
www.culiconsulting.be

Moet ik zijn overnachting betalen?
Mijn vrouw en ik hebben een prachtig tweede verblijf in de Provence met twee gastenkamers, een zwembad en een poolhouse.We hebben het zelf verbouwd en nodigen nu af en toe vrienden uit om te logeren.
Onlangs belde een Nederlandse ex-collega aan. Hij had laten weten dat hij in de buurt zou zijn en ik
nodigde hem uit om te komen eten, meer niet. De kinderen waren er, dus hij kon niet blijven slapen en ik
verwees hem door naar een B&B vlakbij. De week daarna kreeg ik de rekening! Het is geen vergissing, hij
heeft dat zo doorgegeven aan de eigenaar van de B&B. Omdat hij dacht gratis te kunnen logeren bij ons,
vindt hij nu dat ik die moet betalen. Dit is toch ronduit onbeleefd, of is er sprake van een misverstand?
D.v.d.H. uit Aartselaar
Etiquettespecialiste Nathalie
Poppe woont al drie jaar in
Nederland en geeft aan dat er
misschien een misverstand in
het spel kan zijn. Gecombineerd met het cultuurverschil
tussen België en Nederland,
kan een en ander geleid
hebben tot de vreemde situatie waarin u zich nu bevindt.
Nathalie: «Begrijp me niet verkeerd. De conclusie is natuurlijk dat u de rekening van de
B&B níet hoort te betalen, maar

ik probeer te begrijpen hoe uw
ex-collega ervan is kunnen uitgaan dat hij na het eten zou
kunnen blijven slapen ondanks het feit dat u hem niet
had uitgenodigd. Een mogelijkheid is dat hij uw enthousiaste uitlatingen over uw vakantiehuis als een openstaande uitnodiging zag. Nederlanders zijn op dat vlak iets vrijpostiger en brutaler dan Belgen, maar tegelijk heel gastvrij
op een informele manier. Als er

iemand voor de deur staat, zullen ze al snel de sofa vrijmaken.
Waarmee ik niet wil zeggen dat
ú dat had moeten doen. Het is
het voorrecht en de vrijheid
van de gastheer om te beslissen wie hij al dan niet laat overnachten. Ik raad u aan hem
erover aan te spreken. Geen
makkelijke conversatie, maar
aangezien het voorval u dwars
zit, kan een gesprek niet alleen
duidelijkheid maar ook opluchting brengen.»

Hebt u een etiquettevraag? Mail naar lene@hln.be

