milieutips
't Is feest!
Ook voor het
milieu?
Heel wat menselijke activiteiten hebben negatieve
kantjes voor het
milieu. Voor levensnoodzakelijke bezigheden, zoals verwarmen, koken of
wassen, kan je
nog vrede nemen
met een kleine,
bijna onvermijdelijke mate van milieuvervuiling. Maar we
zouden er toch moeten voor zorgen dat
ons eigen leefmilieu, dat
van onze kinderen en dat
van de medebewoners op
deze planeet, niet het
slachtoffer wordt van
leuke, maar niet noodzakelijke extraatjes die wij ons permitteren - zoals eindejaarsfeesten.

Als de winter aanbreekt kun je er
niet meer omheen: Sinterklaas,
Kerstmis en nieuwjaar komen eraan.
Uiteraard zijn er ook aan zo'n feest
milieuaspecten. Maar is het nog wel
écht feest voor ons als we constant
aan het milieu moeten denken?
Vergelijk het met een dieet: veel
mensen staan verbaasd wanneer
blijkt dat gezond eten toch lekker
kan zijn. Zo is het met feesten ook:
milieuvriendelijk vieren hoeft niet
minder feestelijk te zijn. Laten we
enkele aspecten overlopen.

Geschenken…
Denk aan het milieu als je cadeautjes koopt of bestelt bij Sint of kerstman:
duurzaam speelgoed, oplaadbare batterijen voor elektrische spulletjes…
❚ Durf in familiekring of onder vrienden afspraken te maken over cadeaus:
geen prullen die je spoedig moet weggooien. Dan liever een fles wijn (met
statiegeld)of iets nuttigs.
❚ Al gedacht aan geschenken waar helemaal geen afval aan te pas komt:
een geschenkabonnement op fitness of toneel, tickets voor een schitterend
concert, een boeken- of cd-bon.
…en hun verpakking
❚ Cadeaupapier is soms mooier dan wat erin zit… Maak het zorgvuldig los en
gebruik het nog eens i.p.v. gretig open te scheuren en nadien weg te gooien.

❚ Gebruik 'alternatief' geschenkpapier: kleurige reclamefolders, mooie krantenpagina's,
oude affiches… Een eind echt natuurtouw eromheen en je hebt gegarandeerd een
origineel cadeau. Ook mooie dozen of gebruikte blikken trommels geven cachet.
❚ Bestrijd de vakantieverveling: laat kinderen zélf cadeauverpakking maken met
beschilderde schoendozen, gestempeld papier enz.
❚ Verpak geschenken in iets dat op zichzelf bruikbaar is: een theedoek, een fraaie
bokaal, een draagtas…
❚ En wist je dat er kaartjes bestaan om aan cadeautjes te hangen en waarop staat
waarom je afziet van verpakking? Je kunt die uiteraard ook zelf maken.
Tafelen
❚ Dek de feesttafel niet met wegwerpmateriaal. Gebruik een linnen tafelkleed en dito servetten, geen wegwerpborden of -bestek. Zet
geen melkcupjes of individueel verpakte suikerklontjes op tafel.
❚ Kook zelf (en geniet van de complimentjes…) i.p.v. zwaar verpakte kant-en-klare
producten te kopen. Kies daarbij voor seizoensproducten: typische zomergroenten- en fruit
komen in de winter uit verwarmde serres of uit zuiderse landen en verhogen de energietol (verwarming, transport) voor het milieu. Gebruik bio-ingrediënten en haal die bij
voorkeur uit de eerlijke handel (wereldwinkel). Maak een realistische
schatting van wat je gasten op kunnen, zodat je niets hoeft weg te gooien
achteraf.
❚ Spreek je toch liever een traiteurdienst aan? Vraag dan dat ze alles leveren in
herbruikbare schotels en niet in wegwerpschotels van aluminium.

Cadeaus voor het milieu
Er zijn geschenken voor mensen
die tegelijk een cadeau zijn voor
het milieu. Is een compostvat
aan de grote kant voor onder de
kerstboom, een afsluitbaar compostemmertje voor de keuken is
dat beslist niet. Of spaarlampen,
een batterijlader, een handmolentje voor groenten… Of waarom niet iets origineels uit de
kringloopwinkel?

Decoratie
❚ Een kerstboom hoort erbij. Heb je een tuin? Neem dan alleszins een boom
met een stevige wortelkluit en plant hem na de feesten uit. En volgend jaar
in december haal je hem weer binnen.
❚ Gooi slingers, kerstballen enz. niet weg maar gebruik ze ieder jaar opnieuw.
Trek je niks aan van trends en grillen die allerlei bladen je proberen aan te praten.
❚ Spring spaarzaam om met 'sneeuw' uit spuitbussen of laat dat gewoon achterwege.
❚ Maak zelf leuke dingetjes met gevonden materiaal: 'lampionnen' van de lampionplant als kerstballen, tafelstukjes met gevlochten snoeihout, groenblijvende twijgjes
en wat bessen… Je verbeelding is de grens!
Energie
❚ Feestverlichting buiten is misschien leuk maar hoeft zeker niet de hele nacht te branden. Wie heeft daar wat aan?. Gebruik een timer op het stopcontact.
❚ Laat je niet klakkeloos verleiden door zingende kerstmannetjes en andere elektrische
gadgets.
❚ Overdrijf niet met de verwarming, en vergeet 's nachts de thermostaat niet terug te
schakelen als het feest is afgelopen.
Andere tips, bv. over elektriciteit of over afvalarm winkelen, vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant:
www.vl-brabant.be. Of vraag ernaar bij je gemeentebestuur.

