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WIJ GELOVEN 
NIET IN AFVAL, 

U TOCH OOK NIET?
Creatief met kringloop: 

maak het zelf tips

HOEVEEL 
SPULLEN  
GOOIT Ú 
WEG? 

Wanneer doet u iets weg? Als het oud is of kapot? En als u het wegdoet, waar 
laat u het dan? Door langer met spullen te doen, ze vaker te reparen en na 
gebruik een tweede leven te geven, verminderen we de hoeveelheid afval. 
Want wat niet weggegooid wordt, verdwijnt ook niet in de verbrandingsoven. 
Dus breng die oude bank naar de kringloopwinkel, laat die haperende 
staafmixer maken en met een likje verf is dat kastje weer als nieuw!

Tweedehands
Koop niet alles nieuw, maar kijk ook eens 
op Marktplaats of bij Kringloopwinkel Het 
GOED. Het bespaart u geld en levert mooie, 
aparte spullen op. Want tweedehands is vaak 
goedkoper en exclusief omdat het niet meer 
verkrijgbaar is. Maak ook een ander blij en gooi 
niet weg maar breng uw oude spullen naar de 
kringloopwinkel. 

Let op: soms is nieuw beter voor het milieu. Dit 
geldt voor grote huishoudelijke apparaten. Een 
nieuwe koelkast is vaak zuiniger met energie.

Repareren
Stuk betekent niet dat het niet 
meer te maken is. Bent u zelf 
niet zo handig, dan helpen de 
deskundige vrijwilligers van 
het Repair Café u graag! Samen 
repareert u elke derde zaterdag 
van de maand uw kapotte spullen 
zodat ze langer meegaan. 
Kijk voor meer informatie op 
http://repaircafe.org/locations/
repair-cafe-schiedam/

NOG MEER TIPS?
Wilt u nog meer slimme tips 

voor hergebruik van spullen? Ga naar 
onze Facebookpagina  IradoNL of 

onze website www.irado.nl. 
Heeft u zelf handige tips of adressen om 

hergebruik van afgedankte spullen te 
stimuleren? Of bent u creatief met oude 

spullen. Laat het ons ook weten. 

Bron: www.HetGOED.nl

SPULLEN ZIJN NIET VOOR EVEN
GEEF ZE EEN TWEEDE LEVEN!

Samen delen
Spullen die je niet vaak nodig 
hebt, hoef je niet altijd zelf te 
kopen. Door samen te delen, 
hoeft er minder te worden 
geproduceerd en sparen we 
grondstoffen en het milieu. 
Op internet zijn verschillende 
platforms te vinden waarop u 
gemakkelijk spullen (uit)leent
(zoek op: spullen lenen).
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maak het zelf tips

HOEVEEL 
SPULLEN  
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WEG? 

Wanneer doet u iets weg? Als het oud is of kapot? En als u het wegdoet, waar 
laat u het dan? Door langer met spullen te doen, ze vaker te reparen en na 
gebruik een tweede leven te geven, verminderen we de hoeveelheid afval. 
Want wat niet weggegooid wordt, verdwijnt ook niet in de verbrandingsoven. 
Dus breng die oude bank naar de kringloopwinkel, laat die haperende 
staafmixer maken en met een likje verf is dat kastje weer als nieuw!

Tweedehands
Koop niet alles nieuw, maar kijk ook eens 
op Marktplaats of bij Kringloopwinkel Het 
GOED. Het bespaart u geld en levert mooie, 
aparte spullen op. Want tweedehands is vaak 
goedkoper en exclusief omdat het niet meer 
verkrijgbaar is. Maak ook een ander blij en gooi 
niet weg maar breng uw oude spullen naar de 
kringloopwinkel. 

Let op: soms is nieuw beter voor het milieu. Dit 
geldt voor grote huishoudelijke apparaten. Een 
nieuwe koelkast is vaak zuiniger met energie.

Repareren
Stuk betekent niet dat het niet 
meer te maken is. Bent u zelf 
niet zo handig, dan helpen de 
deskundige vrijwilligers van 
het Repair Café u graag! Samen 
repareert u elke eerste zaterdag 
van de maand uw kapotte spullen 
zodat ze langer meegaan. 
Kijk voor meer informatie op 
http://repaircafe.org/locations/
repair-cafe-vlaardingen/

NOG MEER TIPS?
Wilt u nog meer slimme tips 

voor hergebruik van spullen? Ga naar 
onze Facebookpagina  IradoNL of 

onze website www.irado.nl. 
Heeft u zelf handige tips of adressen om 

hergebruik van afgedankte spullen te 
stimuleren? Of bent u creatief met oude 

spullen. Laat het ons ook weten. 

Bron: www.HetGOED.nl

SPULLEN ZIJN NIET VOOR EVEN
GEEF ZE EEN TWEEDE LEVEN!

Samen delen
Spullen die je niet vaak nodig 
hebt, hoef je niet altijd zelf te 
kopen. Door samen te delen, 
hoeft er minder te worden 
geproduceerd en sparen we 
grondstoffen en het milieu. 
Op internet zijn verschillende 
platforms te vinden waarop u 
gemakkelijk spullen (uit)leent
(zoek op: spullen lenen).


