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“Je hebt niet allerlei
ruimtes om je heen
waar je iets mee moet.”

Merel van Rodijnen
is opruimcoach
“Het voordeel van een opgeruimd huis:
je hébt minder, maar je bent ook minder
tijd kwijt aan schoonmaken, opbergen
en zoeken naar spullen. Dat geeft
enorm veel rust. Mensen kunnen thuis
vaak niet echt ontspannen omdat het
altijd rommelig is. Zelf bleef ik ook maar
opruimen, nooit was het goed. Inmiddels
ben ik coach en volg ik de methode
van Marie Kondo, de bekende Japanse
opruimgoeroe. Ik heb hiervoor zelfs mijn
baan op een laboratorium opgezegd.
Kondo pakt het aan per categorie,
niet per ruimte. En ook in een vaste
volgorde, van gemakkelijk naar moeilijk.
Van kleding naar, uiteindelijk, spullen
met sentimentele waarde. Steeds
moet daarbij de keuze gemaakt: word
ik hier blij van? Denk niet dat ik in een
minimalistisch ingericht huis woon hoor.
Hier staan planten en souvenirs en het
is warm en gezellig. Maar omdat ik veel
heb weggedaan, word ik nu omringd
door uitsluitend favoriete spullen. Dat
voelt een stuk lichter.” net-thuis.nl
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Nescio Midavaine
bouwde een tiny house
“Ik hoor dat kinderen sinds tijden weer nachten doorslapen.
Maar dat kan ook zijn omdat ze weer gezellig en veilig dichtbij
hun ouders liggen. Zo’n klein huisje is overzichtelijk met
alleen een keuken, (slaap)bank, uitklaptafel en slaapzoldertje.
Je hebt niet allerlei ruimtes om je heen waar je iets mee
moet. Hoe minder spullen, hoe minder ballast, zo kun je het
zien. Mensen kunnen ons zelfgebouwde tiny house huren
en ervaren hoe het is om klein en zelfvoorzienend te wonen.
Middenin de natuur. Het is gemaakt van wat er groeit en
bloeit op Schouwen-Duiveland, en allerlei hergebruikte
materialen. Door grote raampartijen is het heel licht waardoor
je je niet opgesloten voelt. Het Eilandhuis, zoals het heet,
is bovendien verplaatsbaar, we verkassen het om de paar
weken. Steeds naar een plek waar vlakbij het materiaal

bloeit dat voor de bouw is gebruikt. Naast een veld met
vlas bijvoorbeeld. Met uitzicht op die mooie paarsblauwe
bloemen is de koppeling tussen plant en huisje extra
verrassend en veelzeggend voor mensen. De reacties zijn
enthousiast, waarschijnlijk juist ook vanwege de natuurlijke,
ademende materialen. Alles bij elkaar geeft deze manier
van leven een gevoel van vrijheid, denk ik. Medeontwerper
Martin van Overveld is architect, ik ben adviseur in circulair en
biobased bouwen, uitgaande van hergebruik en natuurlijke
materialen. Veel mensen waren de connectie met de natuur
een beetje kwijtgeraakt, maar in deze coronatijd merk ik meer
belangstelling. Ze zijn nieuwsgierig. Binnen en buiten gaan
hier in elkaar over, dat maakt tiny houses zo aantrekkelijk.”
heteilandhuis.nl
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Veerle Rümke
heeft geen vast woonadres
“Ik heb altijd vrijheid nagestreefd. Een baan
van negen tot vijf is niets voor mij en veel
bezittingen heb ik weggedaan. Evenmin heb ik
een vast woonadres, ik pas op huizen (en dieren)
van anderen en woon zo steeds ergens anders.
Ik leef dus uit een tas. Dat is ontstaan toen ik
voor allerlei festivals werkte en nooit thuis was.
Mijn postadres is bij mijn ouders, daar staan ook
spullen zoals boeken en daar verwissel ik zo nu
en dan mijn kleding. Ik hoef geen eigen nest te
hebben voor een thuisgevoel. Zolang ik een kop
thee kan zetten en een dekentje heb om mee op
de bank te kruipen, ben ik oké. Door steeds op
een andere plek te zijn, word ik creatiever. Maar
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het moet ook weer niet te onrustig worden,
dus woon ik ten minste twee weken in een
oppashuis. Voor de coronacrisis was ik steeds
een halfjaar in Nederland en een halfjaar elders
in Europa, dat is nu even anders. Het goede is
dat mijn online bedrijf altijd doordraait. Ik ben
Pinterest-coach: ik leer mensen hoe ze geld
kunnen verdienen met Pinterest. Dat kan vanaf
elke plek, zo heb ik de vrijheid te gaan en staan
waar ik wil. Ik leef op mijn eigen voorwaarden,
dat maakt me gelukkig. Als je positief in het
leven staat, kan alles je verrijken. Dat staat
centraal in mijn blog. Mijn leven voelt alsof ik
altijd op vakantie ben.” veerlez.nl

Elisah Pals
leeft zonder afval
“Het begon op een idyllisch strand in
Colombia, waar ik tussen bergen afval
stond. In zee kon je niet zwemmen,
zoveel plastic dreef er. Thuis leefde
ik al twee jaar vrijwel zonder afval, nu
zag ik dat het probleem écht groot
was. Daarop ben ik in 2018 Zero Waste
Nederland gestart. Eerst alleen als
Facebookpagina met tips, inmiddels
bereiken we via onze sociale media
maandelijks 200 duizend mensen.
Daarbij hameren we niet steeds op
het probleem, maar laten we zien wat
je kunt doen om te leven zonder afval.
Positief en actiegericht. Het gaat niet
alleen om plasticafval, maar om alle
soorten verspilling. Heb je bijvoorbeeld
veel te veel gekookt of gebakken, gooi
de restjes dan niet weg maar maak
anderen blij ermee. Dat kan via allerlei
(buurt)apps. En gebruik een sponsje
van sisal in plaats van een normaal
schuursponsje dat microplastics loslaat.
Het zijn dingen die iedereen kan doen.
Laten we onze verantwoordelijkheid
nemen, in 2030 moet in Nederland het
gebruik van primaire grondstoffen zijn
gehalveerd. Zelf koop ik geen nieuwe
kleding meer, alleen nog tweedehands.
En ga ik boodschappen doen, dan denk
ik vooraf goed na, zodat ik mijn eigen
verpakkingen kan meenemen. Een
broodzak bijvoorbeeld. Croissantjes
van de Jumbo gaan in mijn eigen zak.
Prima te doen. Wat mooi is: er wordt
al geëxperimenteerd met dispensers,
zodat mensen zelf hun wasmiddel of
pasta kunnen navullen. Als dit doorzet
zou dat een enorme milieuwinst zijn.
Recycleprocessen kosten veel energie,
dus liever voorkomen door te minderen.
Op allerlei vlakken. En dat is simpeler
dan je denkt.” zerowastenederland.nl

“Ga ik boodschappen
doen, dan neem
ik mijn eigen
verpakkingen mee.”
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