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Elly de Graaf zoekt uit

#HoeDan

Actrice met
een missie
Het eerste wat ik zie als ik zoek op Google is een
lijst met 47 punten die aangeven wat je kunt doen
om duurzaam te leven. Maar ik wil meer. Wat is dat
nou precies, duurzaam leven, en wat valt daar allemaal onder?
Mr. (of Mrs.) Google is geduldig dus zoek ik verder.
En stuit op de site Duurzaam Thuis. En dat blijkt
een schot in de roos. De definitie van duurzaam
leven die ze daar geven is het 3R-model. Reduce,
Reuse en Recycle, dus Reduceren, Hergebruik en
Recycling.

Duurzaam leven.
Hoe begin je?
Ik heb de term opgezocht op internet
en er blijkt meer achter te zitten dan
ik dacht. Ik weet van mezelf dat ik
oplet in zaken als afval scheiden,
door spullen die ik niet meer hoef

Kijk, daar heb ik wat aan.
Ik lees veel. En zie sommige zaken inderdaad overal
terugkomen. Maar zie ook opmerkingen als: “Begin
vanaf nu niets levends meer te doden, ook geen
insecten.” Slik. De insecten die bij mij rondhangen,
gaan meestal niet weg als ik dat vriendelijk vraag.
En ze steken me echt overhoop, dus mijn duurzaam
leven wordt een stuk minder aangenaam op die
manier. Insprayen met anti-mug is natuurlijk ook
niet milieuvriendelijk en wespen verdrijven met
kruidnagelen in een citroen is mij nog nooit gelukt.
Ik besluit te beginnen bij wat echt een groot
probleem is in de wereld: plastic afval.

weg te geven of te verkopen, niet
elke dag vlees te eten en zo meer.
Maar is dat genoeg en - zeker zo
belangrijk - doe ik het goed?

Iedereen heeft natuurlijk de filmpjes op zijn netvlies
van plastic soep. De oproepen op Facebook om, als
je op het strand bent, drie stuks troep op te rapen
en weg te gooien vind ik een beetje de omgekeerde
wereld. Begin ermee ze daar niet achter te laten.
Ruim gewoon je rotzooi op, gooi het ter plekke in
een afvalbak of, als die vol zit, neem het mee naar
huis.
Het vele plastic is natuurlijk ook een probleem van
deze tijd. Vroeger (ja, ik ga het echt schrijven) was
dat anders. Je nam gewoon een tas mee naar de
groenteboer en daarin werden de appelen en
sinaasappelen los gestort.
Iedereen nam een lunchdoosje mee naar school
of werk, en dranken zaten in glas waarvoor je
statiegeld betaalde en terugkreeg.
Langzaam aan is dat veranderd en dus moeten wij
ook ons gedrag aanpassen.
De lege frisdrankflessen die bij elk stoplicht uit het
raam van de auto gegooid zijn, doen je afvragen of
deze mensen geen goede opvoeding hebben gehad,
dan wel geen verstand hebben.
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Als mijn kinderen vroeger een papiertje op de grond
gooiden, liet ik hen dat oprapen. En ze zijn het nooit
vergeten. Mijn volwassen dochter stopte tijdens een
dagje samen winkelen het papiertje van haar kauwgom in haar jaszak. Ze keek me aan en zei: “Dat
moest ik altijd van jou en ik ben het niet vergeten.”
Bravo voor moeder en dochter. Het is maar een
klein dingetje, maar toch. Het trekt door…..
Plastic dus.
Ik doe al het plastic, van wasmiddelverpakkingen
tot het kleinste velletje tussen de vleeswaren, apart
in de daarvoor bestemde zak. Dat is het probleem
niet. Het probleem zit hem in de schaaltjes waarop
mijn scharrelkipfiletje of biefstukje heeft gelegen.
Die spoel ik af onder de kraan. Pas wees iemand mij
erop dat je je plastic dan net zo goed niet kunt
scheiden. Ook dat afspoelen is weer niet goed voor
het milieu, want dan verbruik je weer water.
Maar als ik het niet doe, ruikt mijn bijkeuken in no
time naar een slachthuis, zeker in zo’n warme zomer
als afgelopen jaar.

Reduce
Reuse
en
Recycle
Ook Mr. (of Mrs.) Google zegt mij dat ik het plastic
niet moet afspoelen.

Hoppa, dilemma nummer 1. Ik denk dat ik goed
bezig ben, maar doe het dus toch weer niet
helemaal goed. Ik denk na en denk na en denk na.

Een Eureka krijg ik niet, maar besluit wel op de
eerste plaats bewuster te worden ten aanzien van
plastic. In de supermarkt grijp ik naar de papieren
zak in plaats van zijn plastic collega. Maar wacht
eens even: papier is misschien ook wel weer
verspilling. Dit is moeilijker dan ik dacht. Ik kom er
niet goed uit.

Maar ik denk er wel veel bewuster over na. En merk
dat dat helpt. Soms zijn er onzekerheden, maar
Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.
Ik leer al doende. Al blijf ik bij hoge temperaturen
wel de vleesschaaltjes even afspoelen. Voor mijn
eigen gezondheid. <

