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Samenvatting 
Een andere reden die ons tegenhoudt om spullen weg te doen, dat is ons geld. Ik 
begrijp dat heel goed, maar toch is geld voor mij nu geen enkele reden meer om 
spullen te houden. Niet dat ik nu zomaar spullen koop en weer wegdoe, dat niet, maar 
ik kijk daar nu toch helemaal anders naar. 

  

 Spullen koop je voor een bepaalde periode: jij verandert, je leven verandert dus je 
smaak en je noden die veranderen ook. 

  

 Je geld ben je dus kwijt op het moment dat je iets koopt en je hoopt natuurlijk dat 
dat zo lang mogelijk gaat meegaan. Maar dat is zelden voor altijd. 

  

 Cost per wear: wat kost het meest? Een trui van 60 euro die je 20 keer draagt, of een 
trui van 12 euro die je 1x draagt? De kostprijs van je spullen wordt bepaald door 
hoeveel keer je het gebruikt. Koop daarom minder, maar van betere kwaliteit: je 
bespaart meer door enkele goede stuks te kopen die je veel kan dragen of gebruiken, 
dan veel goedkope spullen die je maar een enkele keer aantrekt of gebruikt. Als je iets 
gaat kopen, vraag je af: 

o Hoe vaak ga ik het gebruiken? 
o Hoeveel heb ik er al? – en dat kun je natuurlijk weten als je alles verzameld hebt, en 

hoe je dat doet dat zie je in één van mijn vorige filmpjes 
o Hoelang gaat het mee gaan? 

  

 Je geld krijg je niet terug door je spullen te laten liggen, maar je kan natuurlijk 
wel spullen verkopen. Hier stop je wel tijd en energie in. Vraag je dus af of het je tijd 
en energie waard is, want verkopen kan leuk zijn, maar gelukkig worden we ook van 
onze spullen weg te geven. Mensen blij maken met wat jij niet meer nodig hebt, dat 
maakt gelukkig, of je er nu geld voor krijgt of niet. 

  

 Weet ook dat je geld bespaart door het opruimen. Want doordat je gaat opruimen, 
weet je wat je hebt, wat je nodig hebt en niet nodig hebt en kan je ook veel bewuster 
gaan kopen. 
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 Dus door bewuster, minder en duurzamer te kopen, moet er minder worden 
geproduceerd en vervoerd, is er ook veel minder vervuiling en kunnen mensen 
werken aan betere lonen. 

  

Dus laat geld geen reden zijn om spullen niet weg te doen, maar laat het juist de 
reden zijn om spullen wel weg te doen en op deze manier kunnen wij een gigantisch 
verschil maken op onze wereldbol. 

  

Tips 
 In de uitbreidingscursus vind je een volledige les en overzicht met 

initiatieven waar je je spullen kan verkopen, weggeven of ruilen. 
 Filmpje ‘Schone kleren’ – 

VRT: https://www.youtube.com/watch?v=mPxHEx2lRgQ&t 
 Filmpje: ‘Zo verslaafd zijn wij aan kleren shoppen’ – 

NOS: https://www.youtube.com/watch?v=Ig1nc7Et7tU 

 


