


Hey Eco Warrior,

Bedankt dat je koos voor deze box met grondstoffen voor een 
duurzame schoonmaak. Met deze box heb je alle 
basisgrondstoffen in één klap bij elkaar. Je zal zien dat de 
recepten echt niet moeilijk zijn en ook heel snel klaar zijn, 
te snel eigenlijk, want het is zo leuk om te maken. 

Je hebt ook geen speciaal werkmateriaal nodig. Een kookvuur, 
pot, maatbeker en een weegschaal heeft iedereen in huis. 
Je kan je DIY reinigers meteen in de bijgeleverde flessen doen. 
Kleef er een etiket of label op (met DYMO labelwriter) en 
pronk met je mooie flessen op je aanrecht :). 

De essentiële oliën zijn een natuurlijke aanvulling om je 
producten nog meer kracht te geven én een lekkere geur.
Ik wens je heel veel plezier met je DIY projecten en de 
(lente)schoonmaak zal veel leuker en gezonder zijn met je 
ecologische poetsmiddelen :). 

Help je mee anderen te inspireren om ook duurzamer te leven?

Post dan een foto van je DIY project op Facebook en Instagram 
en tag @annedrake.be.

Liefs,
 

Een overzicht van de producten die in je 
box zitten.

• Huishoudazijn, deze azijn bevat twee tot drie keer meer  
 azijnzuur dan tafelazijn. Voor het milieu geeft azijn bij  
 voldoende verdunning geen probleem.

• Zeepvlokken van Marseillezeep met Ecocert label, deze 
 gebruik je om wasmiddel en vloerzeep te maken.

• Vlekkenzeep, maak de vlek nat en wrijf de vlekkenzeep 
 er over. Was de kleding meteen in de wasmachine.

• Natriumbicarbonaat (ofte bakingsoda NaHCO3), 
 is een zeer goede ontgeurder en schuurmiddel voor het   
 schoonmaken van tuinmeubelen, BBQ roosters,...

• Natriumpercarbonaat ( Na2CO3·1.5H2O2) wordt ook wel vast  
 waterstofperoxide genoemd. Het is een verbinding van de 
 stoffen waterstofperoxide en natriumcarbonaat en wordt 
 gebruikt als bleekmiddel en vlekkenverwijderaar 
 voor de was.

• Citroenzuur (C6H8O7)is een plantaardig zuur met 
 krachtige ontkalkende en een roestwerende werking.

• Geconcentreerde kristalsoda (natriumcarbonaat Na2CO3)   
 is drie keer meer geconcentreerd als de gewone 
 kristalsoda. Oplosbaar in water. Gebruik deze preventief  
 om alle leidingen te reinigen en als krachtige ontvetter  
 voor het reiniger van dampkap, friteuse, ...

• Savon Noir – zwarte zeep, gemaakt van olijven, 
 is een all-round en zeer geconcentreerde zeep. 
 Geschikt voor alle oppervlakten. Doe een flinke eetlepel  
 in een halve emmer water om keramische en natuurstenen 
 vloeren te poetsen. Je kan er je witte sneakers terug   
 proper mee schrobben.



 • Ecologisch afwasmiddel, voor de handvaat, en als basis   
  voor je DIY poetsproducten.

 • Plantaardige glycerine, dit gebruiken we zodat de schuur  
  crème zacht en smeuïg blijft.

 • Sodium Coco Sulfate, is een vaste anionogene 
  oppervlakteactieve stof van kokosnoot oorsprong. 
  Het is niet hetzelfde als Sodium Lauryl Sulfate (SLS).   
  Het is een krachtige reiniger die veel schuim geeft, 
  ideaal voor DIY schoonmaakmiddelen.

 • Essentiële olie van citroen, is sterk antibacterieel en   
  het hoog gehalte aan d-limonene werkt als ontvetter.

 • Essentiële olie van lavendin, is bacterie- en 
  schimmelwerend.
 
 • Essentiële olie van tea tree, is sterk ontsmettend en 
  schimmelwerend

1 Vloeibaar wasmiddel

Grondstoffen :

• 45 gram zeepvlokken
• 1 liter water
• Essentiële olie 
 lavendel voor de 
 kleurwas 
• Essentiële olie citroen
 voor de witte was

• Wasmiddel voor de  
 witte was :

  Voor de witte was 
  voeg je aan dit 
  recept op het einde
   - en van het vuur 
  af - 40 gram 
  natriumbicarbonaat 
  toe. Roer nog eens 
  goed door. 
  Laat een nacht afkoelen en mix voordat 
  je het in de lege verpakking giet.

Werkmateriaal : 

kookpot en kookvuur, 
maatbeker, weegschaal, 
lege flessen of bidons.



Bereiding :

  Weeg 45 gram zeepvlokken en neem 1 liter water,  
  laat kort opkoken en laat dan een nacht 
  afkoelen. Mix de zeep tot deze glad 
  en vloeibaar is. Het kan zijn dat door 
  temperatuurverschillen de zeep terug lobbig   
  wordt, dan moet je met de dop op de fles eens  
  goed schudden en dan is de zeep weer vloeiender. 
  Moet je vaak wassen dan kan je dit recept x 5  
  doen voor 5 liter wasmiddel. Het blijft zeker 6  
  maanden goed. Je kan een lege bidon van 
  gedemineraliseerd water gebruiken of andere lege  
  verpakkingen van wasmiddel met een dop.

 TIP : 
  met deze zeep kan je ook keramische stenen vloer  
  en natuursteen vloeren poetsen.
  

Dosering voor de was :

In het schuifje van de wasmachine doe je de hoeveelheid 
van een 
mosterdglas (± 150 ml) en 10 tot 20 druppels etherische 
olie van lavendel of citroen. De etherische olie verv-
liegt, daarom doe je deze er per keer dat je wast bij.

EXTRA BLEKEN doe je met natriumpercarbonaat. 
Deze voeg je toe IN DE WASTROMMEL, niet bij het wasmiddel 
zelf toevoegen want dat geeft een reactie. Volg gewoon de 
instructies op de verpakking.

VLEKKEN : 

maak de vlek nat en wrijf er met de vlekkenzeep over en 
doe meteen in de wasmachine.

2 Citroen schuurcrème

Grondstoffen :

• 200 gram 
 natriumbicarbonaat
• 70 ml ecologische 
 afwaszeep
• 1 eetlepel glycerine
• 20 druppels 
 etherische olie 
 van citroen

Werkmateriaal :

Een kom (zoals een 
ontbijtkom), lepel, 
maatbeker, weegschaal, 
leeg bewaarpotje in glas 
met deksel.

Bereiding : 

Doe alle grondstoffen in de kom en roer alles onder elkaar 
met een eetlepel. Blijf roeren tot je een smeuïg papje 
bekomt, maar roer niet langer dan nodig is want dan ga je 
schuim maken en past je recept niet in het potje . We ro-
eren toch zo graag, haha. Doe je schuurcrème in het glazen 
potje (confituur of mayonaise pot) met deksel.

Gebruik :

Deze zalig frisse schuurcrème gebruik je op oppervlakten 
waar je op mag schuren zoals afwasbak, lavabo’s, binnen-
kant oven,… Breng de crème aan op een sponsje, vochtige 
doek of borstel en schrob. Nadien afspoelen. De schuur-
crème blijft minstens een half jaar goed.



3 Allesreiniger met Savon Noir voor 
alle oppervlakken.

Zwarte zeep wordt 
gemaakt van olijven en 
dat ruik je ! In begin
 zal het wennen zijn, 
maar het is zo’n goed 
product en zacht voor 
je handen dat je snel 
om zal zijn. Dit is 
een allesreiniger die 
je op alle oppervlakten 
mag gebruiken. Ideaal 
om het aanrecht en 
keukenkasten te 
reinigen. 

Grondstoffen : 

• 2 eetlepels Savon
  Noir of zwarte zeep
• 450 ml warm water
• 10 druppels 
 essentiële olie 
 tea tree
• 10 druppels essentiële olie lavendel

Werkmateriaal :

Maatbeker, lepel, lege fles met verstuiver

Bereiding :

Doe het warm water in een maatbeker en los de zwarte zeep 
al roerend los, maar maak niet teveel schuim.
Voeg essentiële olie van lavendel en tea tree toe. Vul de 
glazen fles met spray.
Omdat de essentiële olie op het water drijft moet je 
steeds schudden voor gebruik. De reiniger blijft minstens 
6 maanden goed.

 TIP : 
  Doe een scheut van de onverdunde savon noir in  
  je emmer om je stenen vloeren te dweilen.

 TIP : 

  DIY ’Pledge’: 
  houten meubelen 
  voeden kan je met
  de Savon Noir al
  lesreiniger waar 
  je een klein beetje
  olijfolie aan 
  toevoegt (1 eetlepel 
  olijfolie op 250 ml
   allesreiniger). 
  Breng het product 
  aan op een vochtige
  doek en wrijf je    
  meubelen er mee in.

Ook sneakers krijg je terug wit als je deze schrobt met 
zwarte zeep. Ook goed voor het schoonmaken van je 
terrasmeubels. Het is een all-round zeep dit je voor veel 
schoonmaak klussen kan gebruiken.



4 Azijnreiniger 

Huishoudazijn is zeer 
goed om kalk aan te pakken, 
maar let op met 
natuursteen ! Dit gaat 
absoluut niet samen. 
Azijn is een zuur en maakt 
vlekken op natuursteen.

Grondstoffen :

• 150 ml schoonmaakazijn
• 350 ml water

Werkmateriaal :

Maatbeker en lege fles met verstuiver.
Bereiding
Doe de azijn en het water in een maatbeker en giet over in 
de lege fles met spray.

Gebruik :

Verstuif op spiegels, vensters, kranen, alles waar je wil 
ontvetten en kalk wil verwijderen. De azijnreinger blijft 
minstens een half jaar goed.

 

 TIP ! 
  Doe in een bokaal die je kan afsluiten een deel  
  huishoudazijn en voeg er citrusschillen aan toe.  
  De essentiële olie komt vrij uit de schillen 
  en je huishoudazijn ruikt minder scherp. 
  Als de schillen hun kleur verloren zijn haal je  
  deze weg (dit is na twee à drie weken). 
  Indien nodig kan je de geïnfuseerde azijn filter 
  en met een koffiefilter.

 TIP : 
  Gebruik de onverdunde en geïnfuseerde azijn 
  als wasverzachter.



5 WC bommen

Deze wc bommen zijn leuk om 
te maken én heerlijk om te 
zien bruisen in je toilet.
Naargelang de grootte van je 
siliconenvormen moet je 
misschien meer dan één 
wc bom in toilet gooien om 
het bruis effect te hebben. 
Als je dit recept met 
kinderen maakt zorg er dan 
voor dat ze een mondmasker 
op hebben en dat de ruimte 
goed geventileerd is. 

Grondstoffen :

• 500 gram natriumbicarbonaat, 
• 250 gram citroenzuur 
• etherische olie tea tree en citroen
• water in een verstuiver (plantenspuit)

Werkmateriaal :

Een ruime kom, een mondmasker, een lepel, een verstuiver 
met water (plantenspuit) siliconenvormen of bakvormen (let 
op bij gewoon plastic want de essentiële olie kan daar op 
inwerken, een afsluitbare pot om de wc bommen in te be-
waren. 

Bereiding :

Meng alle ingrediënten buiten het water onder elkaar in de 
kom met een lepel (bescherm je mond met een 
mondmasker want dat het opdwarrelend stof kan wat 
irriteren in je neus).

Voeg nu per keer twee sprays water toe en roer alles goed 
om, neem een hoopje beet in je hand en knijp. Blijft het 
samen, maar brokkelt nog een heel klein beetje dan is het 
perfect en kan je het mengsel goed aandrukken in je sili-
conen vormen. Maak het mengsel zeker niet te nat !
Laat 24 uur uitharden en haal uit de vormen. Bewaar in een 
afgesloten bokaal.

Gebruik :

Gooi één of twee wc bommen in de toilet, laat bruisen en 
schuur met de wc borstel de wc schoon.

 TIP ! 
  Wil je graag wat sop, doe dan eerst een beetje 
      (1 eetlepel) vloeibare afwaszeep in de toilet 
  en gooi er dan je wc bommen op. Helaas kan je 
  de afwaszeep niet in je recept verwerken wegens  
  te vochtig.



6 WC POETS POEDER

Dit recept is super “easy peasy” 
en het is een preventieve 
ontstopper.

Grondstoffen :

• 250 gram natriumbicarbonaat
• 125 gram citroenzuur
• 125 gram geconcentreerde 
 kristalsoda
• 25 gram SCS sodium coco 
 sulfate
• 20 druppels essentiële 
 olie tea tree
• 20 druppels essentiële olie citroen

Werkmateriaal : 

Een ruime kom, weegschaal, mondmasker, lepel, lege glazen 
pot met deksel.

Bereiding :

Zet eerst je mondmasker op en doe alle grondstoffen in de 
kom en meng alles goed onder elkaar met de lepel. 
Doe over in een glazen pot met deksel.

Gebruik :

Schep 50 gram van het poetspoeder in de wc pot en laat 
bruisen, schrob dan met de wc borstel en laat het sop nog 
verder inwerken.

 TIP : maak op 1, 2, 3 een langdurige WC VERFRISSER : 
  druppel aan de binnenkant van het wc    
  papierrolletje een 10 tal druppels essentiële  
  olie van citroen. De geur dringt in het karton  
  en blijft lang geuren.

7 Recept vloeibare WC Reiniger

Je kan de dop van een fles 
wc eend losmaken (steek er 
met een scherp mesje tussen)
en dan kan je deze 
eindeloos hervullen met 
je DIY wc eend.

Grondstoffen :

• 50 gram geconcentreerde 
 kristalsoda
• 500 ml heet water
• 4 eetlepels ecologische 
 afwaszeep
• 10 druppels essentiële 
 olie van tea tree
• 10 druppels essentiële 
 olie van citroen of 
 lavendel.

Werkmateriaal :

Een maatbeker, lepel, weegschaal, lege fles wc reiniger.

Bereiding :

Weeg 50 gram geconcentreerde kristalsoda en doe deze in 
de maatbeker. Voeg 500 ml heet water toe en log de kris-
talsoda op. Voeg de afwaszeep toen en roer zonder schuim 
te maken. Voeg de essentiële oliën toe. Laat de bereiding 
afkoelen en giet dan over in de lege verpakking.



Gebruik : 

Gebruik zoals een wc eend, maar je moet wel schudden voor 
gebruik. Giet de reiniger onder de rand van de toilet en 
schrob na met de wc borstel. De wc reiniger blijft 
minstens 6 maanden goed.

8 Ontsmettende reiniger keuken en bad-
kamer.

Grondstoffen :

• 2 eetlepels afwaszeep
• 450 ml lauw water
• 10 druppels essentiële 
 olie tea tree
• 10 druppels essentiële
  olie citroen 
 (niet gebruiken bij
  natuursteen !)

Werkmateriaal : 

Een maatbeker, eetlepel, lege fles met verstuiver spray.

Bereiding :

Doe het lauw water in de maatbeker en los de afwaszeep op 
zonder schuim te maken. Voeg de essentiële oliën toe en 
giet over in de fles. 

Gebruik : 

Verstuif de reiniger op je aanrecht, lavabo, toilet, in 
hoekjes waar schimmelvorming is en veeg met een vochtige 
doek na. Steeds schudden voor gebruik want de essentiële 
oliën drijven boven. De reiniger blijft minstens 6 maanden 
goed.

 TIP : 
  Bij hardnekkige schimmel : maak een papje van  
  warm water en natriumbicarbonaat en smeer dit  
  over de schimmel. Laat 15 minuten inwerken en  
  veeg af. Verstuif de ontsmettende reiniger nog  
  eens over de plaatsen en laat opdrogen. Schimmel  
  komt voort van slechte ventilatie, zet zo veel  
  mogelijk het raam open in vochtige ruimtes.



9 Matras verfrisser

Je ziet ze niet, maar in je 
matras zitten miljoenen 
huisstofmijten. 
Een griezelige gedachte en 
het zijn de uitwerpselen 
van de minuscule 
huisstofmijt waar je 
allergisch voor kan zijn.
Gelukkig kan je heel 
eenvoudig je matras 
ontdoen van huisstofmijt 
met een gemakkelijk 
DIY receptje.

Grondstoffen :

• 50 gram 
 natriumbicarbonaat 
 (voor een 
 tweepersoonsmatras)
• 10 druppels essentiële olie van lavendin
• 10 druppels essentiële olie van tea tree

Werkmateriaal :

Weegschaal, kom, lepel en eventueel een stooipot 
(leeg kruidenpotje) en een stofzuiger.

Bereiding :
Doe de natriumbicarbonaat in een kom en voeg de essentiële 
olie toe. Hussel goed door elkaar met een lepel.

Gebruik :

Strooi het mengsel over je matras en laat dit minstens 
twee uur liggen en verwijder het met de stofzuiger.

 TIP : 

  maak zelf een “bedroom mist” of “home perfume”:  
  voor een recept van 100 ml doe je 50 ml water  
  + 50 ml alcohol 70% of wodka 40% (alcohol) +  
  1 eetlepel glycerine + 30 druppels essentiële  
  olie van lavandin + 20 druppels essentiële olie  
  van citroen in een flesje met verstuiver. Steeds  
  schudden voor gebruik en verstuif de bedroom 
  mist in je (slaap)kamer voor een serene en 
  rustgevende sfeer.


