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GIFT GUIDE
CADEAUS & INSPIRATIE

IT'S GONNA BE A GREEN XMAS

Van cadeautjes voor 0 euro tot speciale geschenken. Laat je inspireren
door onze sustainable gift guide vol recepten, inspiratie en cadeau-ideeën!
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THE BEST GIFT
IS THE GIFT YOU GIVE

Want 'nog meer spullen' past niet echt bij onze
mindset. Inmiddels weten we dat cadeaus geven
ook andere vormen kan hebben. Bijvoorbeeld een
cadeau in de vorm van een ervaring, een
praktisch cadeau of een cadeau van goede
kwaliteit.

gevonden! In deze gids hebben we al onze
favoriete tips voor duurzame cadeaus verzameld.

En stiekem zijn we daar héél blij mee. Want ook

Van items uit onze favoriete webshops tot fijne

wij worden ontzettend blij van het uitpakken van

zelfmaakcadeaus en ervaringen.

een presentje dat iemand met liefde en
aandacht voor ons heeft uitgezocht en gekocht.

Want wij denken dat je óók met een duurzame
lifestyle gewoon aan cadeaus kunt doen. Wellicht

Cadeaus zijn zo bijzonder, dus waarom zou je

niet de goedkope troepjes die je vaak krijgt

voor de zoveelste plastic cadeaukaart van de

(hoeveel setjes badschuim kan een mens

Primera gaan als je ook écht iets unieks kunt

hebben?), maar cadeaus waar zowel jij als de

geven?

ontvanger écht blij van worden.
Hopelijk vind je in deze guide genoeg inspiratie
Toen wij in 2014 begonnen met onze duurzame

voor jou en je loved ones.

zero waste lifestyle dachten we dat het geen
optie meer zou zijn om cadeaus te kopen voor de

Liefs,

ander.

Nicky & Jessie
Het Zero Waste Project

YROTS ERUTAEF

Wat leuk dat je deze sustainable gift guide hebt
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HCSITKARP REKKEL

PLANET CARE FILTER
Ken jij iemand die (nog) synthetische kleding heeft en wast? Dan is dit cadeau niet alleen perfect voor de
ontvanger, maar óók voor het zeeleven. Het Planet Care Microplasticfilter installeer je eenvoudig aan je
wasmachine en filtert de plastic vezels die van synthetische kleding afkomen.

Toen we dit filter leerden kennen werden we op slag verliefd. We checkten voor de zekerheid bij de Plastic
Soup Foundation of zij ook enthousiast zijn en zij gaven aan dat dit écht een prima optie is om microplastics
te voorkomen. Yesss!

PRIJS: 59,50 VOOR EEN STARTER KIT
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
HETZEROWASTE

Code HETZEROWASTE geeft 10% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen
Wanneer je onze affiliate link gebruikt, ontvangen wij een kleine commissie waarmee je onze missie
(en het maken van dingen zoals deze gift guide) kunt supporten..

Kazidomi, €6,18

Schoonmaakzeep zonder
palmolie
Werfzeep, 4,75

Bokashi
composteeremmer
Greenjump, 69,96

Uitwisbaar notitieboek van
steenpapier
Greenjump, 26,95

Menstruatiecup van natuurrubber (fair
trade)
Menstruatiecups.nl 19,99

HCSITKARP REKKEL

Actieve koolfilter voor
waterzuivering

Waschbar 8,95

Droogstandaard voor bloemen en
kruiden
Greenupthecity, 17,95

Terrarium 15L
Fonq 39,95

Geldboom met pasjeshouder
Plantvoordeelshop, 29,95

Katoenen opbergdoos
Waschbar 12,95

HCSITKARP REKKEL

Pers voor papieren zaaipotjes

HCSITKARP REKKEL

OPVOUWBAAR WASREK
In de winter droogt men gemiddeld 8% vaker met een droger dan aan een wasrek. Je was aan een droogrek
drogen in plaats van in de droger is niet alleen véél beter voor het milieu, maar ook voor de kwaliteit van je
kleding. Het wasrek is voor ons de ideale manier om onze kleding langer mooi te houden.

Nicky heeft de Linn (zie foto's bij de Capsule Wardrobe tips), die ook meteen als kledingopberger dient en
Jessie houdt van het XL wasrek met extra stang voor hangende kleding (zie foto's hierboven). Die zet je in de
zomer makkelijk op het balkon. Er gaat niks boven de geur van fris wasgoed aan je droogrek. Dat maakt het
ophangen van de was één van de leukste huishoudrituelen in ons huis!

PRIJS: VANAF 39,95 VOOR HET HANG ON DROOGREK
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

HCSITKARP REKKEL

WC PAPIER
Wc papier is ideaal als referentie naar ... je weet wel ..., maar dít wc papier is nog eens extra leuk! Het
toiletpapier van The Good Roll wordt eerlijk geproduceerd in Nederland én met de opbrengsten van het
toiletpapier dat je via hen koopt worden toiletten gebouwd op plekken waar (nog) geen sanitaire
voorzieningen zijn.

The toilet paper that builds toilets... We like!

PRIJS: VANAF 3,95
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

Wanneer je onze affiliate link gebruikt, ontvangen wij een kleine commissie waarmee je onze missie
(en het maken van dingen zoals deze gift guide) kunt supporten..
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ZO BOUW JE EEN
CAPSULE WARDROBE
Heb je wel eens gehoord van een capsule wardrobe? Met een capsule wardrobe heb je altijd iets om aan te
trekken. De term 'capsule wardrobe' werd in de jaren '70 van de vorige eeuw geïntroduceerd door Susie
Faux, de eigenaresse van kledingboetiek Wardrobe in Londen. Volgens haar bestond een capsule wardrobe
uit een aantal basis-items die nooit uit de mode gaan. Denk hierbij aan broeken, rokken en jassen, die je kunt
combineren met seizoensartikelen zoals t-shirts en dikke truien.

1

2

Wie ben je?

Wat is je stijl?

De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen
bij het samenstellen van een capsule wardrobe
is 'hoe draag ik mijn kleding, en voor welk
doel?'. Als je de hele dag achter de kids aan rent
is het makkelijker om comfy kleding te dragen
dan wanneer je achter een bureau werkt en je
het tochtje van de auto naar je bureau prima in
high heels kunt doen.

Een manier om je stijl te ontdekken is door een collage te maken
van allerlei dingen die je leuk vindt (dus niet per se kleding). Dit
kan heel makkelijk op Pinterest. Trek hier een paar momenten
voor uit en vul op die momenten je bord aan met inspirerende
quotes, mooie interieurs, fijne vakantiefoto's etcetera. Wanneer
je inspiratiebord af is kun je kijken naar de gemeenschappelijke
factoren. Komen bepaalde kleuren bijvoorbeeld vaak terug? Of
zie je veel neonreclames? Gebruik de afbeeldingen om een
algemeen moodboard te maken van jouw stijl.

3
Wat zijn je kleuren?
Een kleurenpalet opbouwen kan het beste door te beginnen
met basiskleuren, daarna steunkleren en een aantal
accentkleuren toe te passen. Gebruik ongeveer 50%
basiskleuren, 30-40% neutrale kleuren en 10-20%
accentkleuren. Bij basiskleuren hoef je overigens niet per se
voor zwart of donkerblauw te kiezen. Je kunt ook knalgroen als
basiskleur hebben als dat bij jouw stijl past! Capsule
Wardrobe-influencer Anuschka Rees adviseert een 9-kleurig
kleurenpalet, met 3 basiskleuren, 2 neutrale kleuren en 4
accentkleuren.

4
Combineren!
Welke outfits kun je nu al maken met de kleding in je
kledingkast? Passen ze bij je kleurenpalet en inspirerende
beelden? Maak een avondje vrij, probeer alles wat er in je
kledingkast hangt of ligt en maak combinaties die je niet zo
snel zou pakken. Ook leuk: doe een challenge en probeer
maximaal 20 kledingstukken in 20 dagen te dragen. Een tip:
gebruik 1/3e 'onderkant' (broeken, rokken) en 2/3e
'bovenkant' (tops, truien) items.

5
Finetunen
Heb je tijdens het maken van je capsule wardrobe gemerkt dat je huidige kleding eigenlijk helemaal niet past bij je
huidige levensstijl (dat kan gewoon veranderen!)? Dan is het misschien tijd om te declutteren. Zo heb ik een aantal van
mijn hoge hakken de deur uitgedaan omdat ik er letterlijk nooit op liep. leding die na het wassen gestreken moet
worden komt er bij mij ook niet meer in. Ook heb ik geïnvesteerd in wat nieuwe items die ik heel vaak draag, zoals een
linnen jumpsuit die heerlijk zit maar ook prima op een bruiloft gedragen kan worden en een aantal basic t-shirts van
Organic Basics die ik met verschillende broeken en vesten kan combineren.

"Instead of getting rid of
everything immediately,
pack everything you have
decluttered into a box,
label it with the date and
see if you come back to
certain pieces in the next
months. If the box has been
untouched for a year,
donate, sell or recycle."
- Capsule Wardrobe Workbook,
Dariadéh

NEKKERT ET NAA MO

FAIR FASHION FAVES
Met de Sustainable Fashion Gift Card geef je niet zomaar 'een cadeaubon'. Je geeft iemand toegang tot de
wondere wereld van duurzame mode! De giftcard is namelijk online en offline in te wisselen bij meer dan 80
duurzame merken, winkels, belevenissen, fashion rentals én vintagewinkels. Van duurzame tas van MYoMY of
plasticvrije sportkleding van Iron Roots tot item uit de kledingbibliotheek Masterpiece of naaiworkshop bij De
Steek. Ook voor de mini it-girls en sieradenlovers is er genoeg aanbod. Superchill, want zo koop je niet per
ongeluk nét die verkeerde maat of nét dat verkeerde patroontje voor de ontvanger. De giftcard (gemaakt
van FSC-karton, geprint met bio-inkt en met een lak op waterbasis) is drie jaar geldig, dus ook voor de slow
fashionista's een prima cadeau. Het enige nadeel? Met zo veel aanbod wordt het moeilijk kiezen!

PRIJS: VANAF 10 TOT 150 EURO
BESTELLEN: SUSTAINABLEFASHIONGIFTCARD.NL

NEKKERT ET NAA MO

LEKKER BASIC
Je ziet de items van Organic Basics wel vaker voorbijkomen op ons blog en onze social mediakanalen. En
dat is niet zo gek, want we wonen zo ongeveer in dit merk. Vooral de kwaliteit van dit merk vinden we echt
top. Organic Basics maakt superfijne biologische basics (what's in a name) zoals onderbroeken en beha's,
maar ook een heel gamma kleding in allerlei kleuren. Van heerlijke Re-Wool sweaters en mutsen van
gerecycled kasjmier tot fijne bloesjes van TENCEL. Onlangs zijn de ribshirts van biologisch katoen aan het
assortiment toegevoegd en je kunt hier ook terecht voor een duurzame spijkerbroek of set met sokken. Het
assortiment is, zoals je kunt lezen, lekker uitgebreid. En naast een damesassortiment is er ook héél veel
aanbod voor heren. Yep, onze boys krijgen zeker een item van Organic Basics onder de kerstboom.

PRIJS: VANAF 15 EURO
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE
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KORTING
OBHETZERO

Code OBHETZERO geeft 10% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen

Kuyichi, v.a. 12 euro
zie hier

NEKKERT ET NAA MO

Vooral bekend om de fijne
kwaliteit spijkerbroeken

Duurzame overhemden, polo's
en andere (zakelijke) kleding
SKOT , v.a. 49 euro

Op zoek naar de
leukste duurzame
kledingmerken?

Unisexmerk met streetwear
basics. Ook een shop in
Amsterdam
Unrecorded, v.a. 20

Check ons overzicht
met duurzame
kledingmerken op
ons blog!
https://www.hetzerowasteproject.nl/2017/11/
duurzame-kledingwinkels-een-overzicht.html

Fijn fair fashion merk dat al heel wat jaartjes meedraait
Kings of Indigo, v.a. 20 euro

Waschbär, 84,95

Pasjeshouder vegan leer Denise Roobol
My Vegan World, 34,99

Rubberlaars, petrol (dames)
Waschbär, 74,95

Platte pet, hennep
Waschbär, 79,95

Biologisch katoenen sweats
Colorful standard, diverse prijzen

NEKKERT ET NAA MO

Rubberlaars zwart (heren)

NEKKERT ET NAA MO

FIJNE SIERADEN
Dit duurzame sieradenmerk hebben we net ontdekt. De supermooie (en betaalbare!) sieraden van For Adélie
worden handgemaakt in Barcelona. De materialen komen van een gecertificeerde duurzame bron, die
minimaal een living wage betaalt. Het meeste goud en zilver is gerecycled.

De sieraden zijn 14K goldfilled en sterling silver, dus niet helemaal goud, maar wel goldfilled. Ook gebruikt
For Adélie veel edelstenen.

e
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PRIJS: VANAF 30EURO
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

KORTING
HETZEROLOVE

Code HETZEROLOVE geeft 15% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen

BEHIND THE BRAND

Voordat Nanette haar onderneming startte werkte ze acht jaar lang in de communicatie en duurzaamheid
binnen

de

financiële

sector.

"Naast

mijn

liefde

voor

design

en

mode

ben

ik

altijd

maatschappelijk

betrokken geweest", vertelt Nanette hierover. "Sinds 2017 ben ik serieus begonnen om mijn carrière te
verleggen naar het bijdragen aan een duurzame mode-industrie". Na jaren bloggen en inspiratie opdoen
bij experts, werd de Sustainable Fashion Gift Card in het leven geroepen.

Van losse ideeën naar strak concept
"Het begon eigenlijk als een idee voor een cadeaukaart voor stijlcoaches en eentje voor kleding en
accessoires. Maar al snel realiseerde ik me dat ik die twee beter kon combineren. Producten combineren
met 'ervaringen' is voor mij ook een must. Ik wilde iets dat de manier waarop we naar onze garderobe
kijken echt ontregelt, dat verder gaat dan het kopen van duurzaam geproduceerde kleding."

De modewereld op zijn kop
En dat is ook ons niet ontgaan. Want je kunt de giftcard niet alleen inleveren bij duurzame (web)shops,
maar

ook

inwisselen

voor

een

duurzame

ervaring

of

een

lidmaatschap

bij

een

kledingbibliotheek.

"Succesvolle cadeaukaarten draaien vooral om sales, sales en nog eens sales. We cannot simply ‘buy our
way out of fast fashion. We willen ook graag onze verkoopdoelstellingen halen, maar we zijn ook echt
geïnteresseerd in de SFGC-gever, -ontvanger en onze aangesloten partners. In tegenstelling tot andere
cadeaukaarten, is ons businessmodel niet gebouwd rondom het verval van kaarten wanneer deze niet
worden verzilverd. We willen bijdragen aan het versnellen van de duurzame mode-industrie, dus we willen
dat mensen hun cadeaubonnen inwisselen!"

Een positieve prikkel
Kenmerkend aan de Sustainable Fashion Gift Card is
het positieve karakter. "Ik wil mensen niet motiveren
tot gedragsverandering door hen een schuldgevoel te
geven

over

hun

klimaatverandering.

koopgedrag
Met

de

en

SFGC

angst
hoop

voor

ik

een

positieve prikkel te kunnen, waardoor mensen eindelijk
die

bewuste

aankoopbeslissing

nemen,

gewoon

doordat ze van vrienden, familie of collega's een mooi
cadeau krijgen. En ik hoop dat als ze eenmaal een
keer die bewuste aankoop doen of misschien eens
een kledingstuk lenen, de drempel lager wordt om het
opnieuw te doen – en opnieuw. En dus niet alleen
omdat ze bang zijn voor klimaatverandering, maar
ook omdat ze begrijpen en zien dat kleding anders en
bewuster kan worden geconsumeerd - op een manier
die beter bij hun persoonlijkheid en waarden past"

DNARB EHT DNIHEB

Achter al de fantastische merken in deze gift guide zitten - uiteraard - fantastische
wereldverbeteraars. En daar krijg je echt bakken inspiratie van! Wij vroegen Nanette Hogervorst,
oprichter van de Sustainable Fashion Gift Card naar haar visie, doelen en inspiratie. Want hoe
begin en verzin je de eerste duurzame modecadeaubon van Nederland die je online en offline kan
besteden (óók voor ervaringen en kledingbibliotheken)?

NEKKERT ET NAA MO

KERST(B)ENGELTJES
Nog zo'n heeerlijk cosy merk in onze gift guide! Het Nederlandse merk Saint Basics maakt loungewear, shirts,
bralettes, ondergoed en short tops (een soort lichte sport-BH) van eucalyptus. Heerlijk zacht materiaal en het
ademt goed. Dit superfijne merk gebruikt geen schadelijke stoffen, kinderarbeid, pesticiden of oneerlijke
handel. De eucalyptus die Saint Basics gebruikt wordt in Oostenrijk verwerkt tot zachte kledingvezels. Dat
gebeurt in een uniek zero waste proces dat onlangs een EU Milieuprijs won. Er komen geen afvalstoffen vrij
en de eco-footprint is 95% kleiner dan die van regulier katoen. Daarnaast zijn ze GOTs- OEKO-TEXgecertificeerd en het nummer 1 duurzame basicsmerk bij Rank a Brand. Hier valt geen slecht woord over te
zeggen! Gebruik code 'zerowaste' voor 10% korting op je bestelling! De code is geldig op de hele collectie,
aanbiedingen uitgezonderd.

PRIJS: VANAF 13 EURO
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE
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KORTING
ZEROWASTE

Code zerowaste geeft 10% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen
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DE IMPACT VAN
ELEKTRONICA
Elektronica gebruiken we allemaal. Grote kans dat jij deze guide op je telefoon, laptop of tablet zit te lezen.
Maar wist je dat de impact van elektronica twee keer zo groot is als bijvoorbeeld textiel en kleding?

Met deze tips maak jij jouw elektronica een tikkeltje duurzamer én geven we je wat inspiratie om voor
bewuste tech als cadeau te kiezen. Zowel nieuw als retourkoop of tweedehands.

The future is now!

1

2

Use it up

Slurpers

De beste tip: doe zo lang mogelijk met je
apparaten. De milieu-impact van elektronica zit
vooral in de productie. De materialen worden
vaak onder slechte omstandigheden verkregen
(denk aan kinderarbeid in mijnen) en worden
ook niet altijd optimaal gerecycled.

Slurpt jouw laptop of tv energie? Kijk eens of je apparaat
automatisch in de standby stand gaat. Zo verbruik je namelijk
onnodig best veel energie. Een laptop is milieuvriendelijker dan
een desktop, want er is zo'n 75% minder materialen voor nodig!
Zorg er voor dat je hem niet 24/7 aan de stroom hebt hangen.
Een tablet gebruikt overigens nog minder energie.

3
Op (tijd) laden!
Let erop dat je lithium-ion accu niet helemaal leegraakt. je kunt
het beste je accu alvast wat eerder opladen, om verlies van
capaciteit te voorkomen.

4
Kies bewust

Is je apparaat écht aan vervanging toe? Maak dan een duurzame keuze. Zo kun je voor een nieuwe telefoon
bijvoorbeeld kiezen om de Fairphone aan te schaffen; de enige duurzame telefoon op de markt. Of ga voor
duurzame audio van House of Marley.
Voor laptops en tablets is dit iets ingewikkelder. Daar is nog geen duurzaam merk voor op de markt (schande
eigenlijk). Je kunt dan dus beter kiezen voor refurbished. Voor keukenapparaten kun je vaak op Marktplaats
terecht of een retourkoop kiezen.
Hoewel er soms een verkeerd imago aan refurbished kleeft, hebben wij ervaren dat het écht superfijn werkt. De
items zijn als nieuw (dus als je het cadeau geeft is er niets aan de hand) en werken prima. Check altijd even of het
apparaat met garantie verkocht wordt. Meestal is dit 2 jaar.
Inmiddels kun je van alles refurbished of 2e hands kopen. Van telefoons tot keukenmachines.

DAAR ZIT MUZIEK IN
Een lekker muziekje tijdens het werken, een YouTubetutorial tijdens yoga of een podcast tijdens het koken:
wij houden er van. Maar kunnen speakers en oordopjes ook duurzamer? Gelukkig wel! Natuurlijk kun je kiezen
voor een tweedehands exemplaar, óf je kunt investeren in audio van een duurzaam merk. Wij gebruiken al
jaren de Marley Get Together speakers van House of Marley en zijn ook fan van hun oordopjes.

accu gaat wel 10 uur mee. Je kunt je muziek vanaf je smartphone streamen of een aux-kabel gebruiken. Er
zit ook een microfoon in de speaker, wat hem perfect maakt voor Zoom calls in je thuiskantoor. Ook fijn: aan
de USB-ingang kun je je telefoon opladen terwijl je jouw favoriete tunes speelt.

De oordopjes van House of Marley zijn gemaakt van FSC-gekeurd bamboehout. Ze zijn zweet- en
weersbestendig, hebben active noise cancelling en een flinke batterijduur. Ook heeft Marley fantastische
mini-speakers, draaitafels en andere fijne tech.

PRIJS: AUDIO V.A. 12,99, GET TOGETHER MINI 119,90
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE EN GEBRUIK DE
KORTINGSCODE VOOR EEN FIJNE DISCOUNT!
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KORTING
ZEROWASTE2021

Code ZeroWaste2021 geeft 20% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen. Geldig
vanaf december

HCET

De House of Marley Get Together Mini speaker is een bamboe bluetooth speaker voor thuis of onderweg. De
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BIJENWASDOEK
ZELFGEMAAKT, NET ZO LEUK!

Verwarm je stof voor, zodat het uitsmeren van de bijenwas makkelijker
wordt. Leg de doek op bakpapier in een voorverwarmde oven van
ongeveer 90 graden. Een andere manier is om de doek tussen twee

Bijenwasdoeken zijn een handig alternatief voor

Smelt de jojobaolie en bijenwas au bain-marie of in de magnetron tot
het een vloeibaar mengsel wordt.

etenswaren in te wikkelen. Door de warmte van je
handen vorm je de bijenwasdoek om een stuk
kaas, een halve citroen of een bakje met restjes

Haal de doek uit de oven en smeer met een bakkwastje het mengsel
over de doek uit. Doordat bijenwas snel stolt, moet je dit vrij vlug doen.
Voor een gelijkmatiger resultaat kun je de doek tussendoor weer terug in

heen. Wanneer je bijenwasdoeken van een goed

de oven leggen of er nogmaals met de strijkbout overheen gaan om de

merk koopt, ben je verzekerd van kwaliteit. Maar

bijenwas weer te laten smelten. Herhaal dit totdat je hele doek

het is goedkoper én leuker om zelf een

besmeerd is met het bijenwasmengsel.

bijenwasdoek te maken. Je krijgt een minder
Wanneer alles goed over de doek verdeeld is, pak je de doek aan de

evenwichtig resultaat dan een exemplaar uit de
winkel, maar oefening baart kunst!

puntjes vast. Wapper de doek heen en weer om de bijenwas te laten
drogen of hang uit aan een knijpertje. Je zult merken dat de doek stijver
wordt.

Benodigdheden (30 × 30 cm)
stuk dunne katoenen stof van 30 × 30 cm

Je bijenwasdoek is klaar wanneer alle bijenwas is gestold. Spoel na
gebruik af met koud- of lauwwarm water, eventueel met een mild

15 ml jojobaolie

afwasmiddel. Afhankelijk van hoe vaak je het gebruikt, gaan de doeken

20 gr bijenwas

ongeveer een halfjaar tot een jaar mee. Daarna kun je het proces

Wil je een vegan variant en gebruik je dus liever geen bijenwas?

herhalen om je doeken een ‘boost’ te geven.

Gebruik dan calendula- of sojawas. Hiervoor kun je dezelfde
verhouding aanhouden

Meer leuke zero waste DIY's vind je in ons boek Doe Het Zero!

TPECER YID

vershoudfolie, aluminiumfolie of papier om

bakpapiertjes te leggen en er met de strijkbout overheen te gaan.

ETSAW OREZ

ZERO WASTE GIFT BOX
In de zero waste box van Kazidomi vind je de allerleukste plasticvrije cadeaus. Kazidomi heeft vast een
selectie gemaakt van producten die je als beginnend zero waster écht wil hebben. Als lid van Kazidomi krijg
je 40% korting op de box. Je kunt een lidmaatschap een maand gratis uitproberen. Wij hebben ook 2 leuke
kortingscodes voor je. Met code ZEROWASTEPROJECT10 krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling +
gratis verzending en met code ZEROWASTEPROJECT20LID krijg je 20 euro korting op een lidmaatschap +
gratis verzending. Wij halen in deze member shop ook zero waste make-up, bio eten en DIY spullen. We
hebben ons lidmaatschapsgeld er nu al uit! In deze speciale Zero Waste Box vind je:
Zeep
Shampoobar
Make-up remover schijfjes
Herbruikbaar wattenstaafje

Herbruikbare zakjes
Bamboe rietjes
Actieve kool waterzuivering
Zeephouder

PRIJS: 26,99 VOOR LEDEN
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
ZEROWASTEPROJECT10

Code ZEROWASTEPROJECT10 geeft 10 euro korting op het hele assortiment. Code ZEROWASTEPROJECT20LID
geeft 20 euro korting op een lidmaatschap. Niet geldig icm andere aanbiedingen

ETSAW OREZ

Herbruikbaar koffiefilter
Kazidomi, 4,17

Baksidam 1 kilo
Waschbär, 15,95

RVS maatlepel voor koffie
Fonq 13,40 euro

Bruisbal mal, RVS
Natural Heroes, 2,99

Hervulbare koffiecapsules
Fonq 9 euro

Luffa zeepkussen (plantaardig alternatief
voor plastic)
Waschbär, 4,95

Kazidomi, 11,03

Brooddoos met klapdeksel
Fonq 42,95 euro

RVS thee-ei
Kazidomi, 2,73

ETSAW OREZ

Herbruikbare ijsblokjes
van RVS

ETSAW OREZ

DE LAATSTE KEER
De herbruikbare items van Last Object zijn gemaakt als alternatief voor wegwerpproducten. Er zijn allerlei
vrolijke kleurtjes; van mintgroen tot oranje en lichtblauw. Bij Last Object shop je onder andere;
Herbruikbare wattenstaafjes
Herbruikbare make-up pads
Herbruikbare tissues (zakdoekjes voor onderweg of een grote tissuebox)
Herbruikbaar masker en flesje voor handspray
Wij hebben de Last Object items eigenlijk altijd in onze tas zitten. Als je zo onhandig bent als ik kun je
eigenlijk niet zonder zakdoekjes ;)

PRIJS: VANAF 11,25, OOK VEEL COMBIPACKS
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
HETZEROWASTE

Code HetZeroWaste geeft 10% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen

ETSAW OREZ

ZERO WASTE CARE
Wij kennen LiveCoCo vooral als eerste bedrijf dat superfijne recyclebare opzetstukjes voor elektrische
tandenborstels heeft. Maar je kunt hier ook terecht voor handgemaakte zepen, natuurlijke zero waste
hondenverzorging (ja echt), vegan bijenswasdoeken, floss, tandenborstels en tandpastatabletjes. De ideale
one stop shop voor een zero waste proof cadeautje dus!

PRIJS: VANAF 5,45
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
HZWP

Code HZWP geeft 10% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen

SUPPORT YOUR
HO HO HOMETOWN
De leukste zero waste cadeaus koop je natuurlijk bij een zero waste store bij jou in de buurt! Op deze leuke plekken kun je
gegarandeerd slagen voor een leuke weckpot met lekkers of een zero waste essential.

Amersfoort - De Nieuwe Graanschuur
Onze vaste stek voor eten in onze eigen verpakkingen. Bij De Nieuwe Graanschuur vind je kleurrijke linzen, heerlijke snacks en
versgebakken lekkers.
Website: denieuwegraanschuur.nl
Openingstijden - ma - vrij 8.30 - 19.30 za 8.30 - 18.00
Adres: Bloemendalsestraat 19, Amersfoort

Amsterdam - Little Plant Pantry
Een gezellige zero waste winkel in Amsterdam. Je vindt bij Little Plant Pantry allerlei droge ingrediënten, maar ook vegan
kaas, desserts en lokale producten. Je kunt je producten ook thuis laten bezorgen.
Website: littleplantpantry.com
Openingstijden: di - zo 11.00 - 18.00
Adres: Bosboom Toussaintstraat 45-H in Amsterdam

Breda - Elemental Eco
Deze zero waste winkel vind je in een unit bij STEK. Kom hier met je eigen verpakkingen en vul ze met droge ingrediënten
zoals rijst, pasta en noten. Of neem je fles mee voor (af)wasmiddel.
Website: elemental-shop.com
Openingstijden: wo-za 11.00 - 17.00
Adres: Veilingkade 9, unit 8D Breda

Haarlem - Oodles & Pinches
Vooral veel zero waste lifestyleproducten, maar ook zaken als rijst en havermout vind je in deze pop-up shop in Haarlem.
Eigenaresse Inge is al jaren een bekende in de zero waste scene en heeft het hart op de goede plek!
Website: oodlesandpinches.nl
Openingstijden: di 12-17, woe 10-15, do 12-17, vrij 12-18, za 10-16
Adres: Gen. Cronjéstraat 96 Haarlem

Leiden - L'epicerie
Nét open en een aanwinst voor Leiden! Eigenaresse Caroline verkoopt pasta, noten, olie en andere zaken die je lekker in je
eigen verpakking mee kunt nemen. Maar ook voor een heerlijke koffie, zeep, schoonmaakmiddelen of make-up kun je hier
terecht.
Website: epicerie-leiden.nl
Openingstijden - di 13.00 - 19, woe / vrij 10.00 - 19.00, zat 9.00 - 18.00. Tussen 12.30 en 13.30 lunchpauze
Adres: Breestraat 21, Leiden

Rotterdam e.o. - Potjes & Deksels
Geen vaste winkel maar een rijdende zero waste shop! Dat is Potjes & Deksels. Deze eerste afvalvrije SRV-wagen van
Nederland is jouw voorraadkast op wielen. Hier kun je je eigen bakjes en zakjes laten vullen. Potjes & Deksels rijdt door
Rotterdam en Capelle aan de IJssel én staat geregeld op markten. Op de site zie je precies waar de SRV-wagen (met de
leuke naam Evie) te vinden is.
Website: potjesendeksels.nl

Rotterdam - Gimsel
Deze natuurvoedingswinkel bestaat al heel lang, maar de laatste jaren is Gimsel zich nog meer gaan focussen op plasticvrij
boodschappen aanbieden.
Website: gimselrotterdam.nl
Openingstijden: ma-vrij 8.00 - 20.00 , za 8.00 - 18.00 zon 11.00 - 17.00
Adres: Mariniersweg 9 Rotterdam

Utrect - Green Up Warenhuis
Niet voor eten, maar wel voor heel veel plasticvrije DIY cadeaus. Zo kun je bij GreenUp warenhuis terecht voor
schoonmaakmiddelen, fair fashion en andere zero waste essentials.
Website: green-up.eco
Openingstijden: ma - woe 9.00 - 19.00 don 9.00 -21.00 vr - za 9.00 - 19.00 zo 11.00 - 18.00
Adres: Stadhuisbrug 5 Utrecht

Wageningen - De Gieterij
Ook weer zo'n leuke winkel: de Gieterij - opgericht door Linde en Floor. Bij de Gieterij haal je állerlei soorten bonen, maar
ook havermout, miso (!), verse groenten uit het seizoen en zuivel in statiegeld.
Website: degieterij.com
Openingstijden: di - vrij8.30 - 18.00. Za 9.00 - 17.00
Adres: Junusstraat 16 Wageningen
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VEGAN GLUTENVRIJE KOEKJES
Dit is de tijd voor lekkere kruidige, brosse koekjes
Verwarm de oven voor op 180°. Mix alle droge ingrediënten

warme chocomel. Het leuke aan dit recept is dat

(alles behalve de olie) door elkaar in een kom. Voeg de olie

je er maar één nat ingrediënt voor nodig hebt en

toe en kneed het geheel met je handen tot een kruimelig

dat de koekjesmix zich dus perfect leent voor een

deeg. Maak vervolgens balletjes van 2-3cm doorsnede.

gezellig kerstcadeautje. Oh en had ik al gezegd

Omdat het deeg kruimig is moet je goed kneden om het bij

dat het een supermakkelijk recept is, dat vegan,

elkaar te houden, voeg wat extra olie toe als het écht niet

glutenvrij en zero waste te maken is?

lukt.

Benodigdheden (voor 20-25 koekjes)

Leg de balletjes op een siliconen bakmatje, in een

- 170 gram meel. Voor glutenvrije koekjes gebruikte ik 110

ingevette ovenschaal of op een bakplaat of rooster. Druk

gram kikkererwtenmeel en 60 gram boekweitmeel.

ze voorzichtig plat of laat ze zo voor dikkere brossere

Havermoutmeel werkt iets lastiger. Gewone bloem (niet

koekjes. Bak ze 15-20 minuten op 180° en nog maximaal 5

glutenvrij) kan ook!
- 80 gram (bruine) suiker. Ik heb zowel kokosbloesemsuiker
als palmsuiker gebruikt en dat ging allebei prima.

minuten op 200° tot ze bruin zijn. Laat een kwartier
afkoelen voor je de koekjes serveert. Mmmm!

- 1/4 theelepel zeezout
- 1/4 theelepel baking soda

Tip! Doe alle droge ingrediënten in een (weck)pot en geef

- 1/2 theelepel vanillesuiker

samen met dit recept weg als cadeautje. De hoeveelheden

- 3-4 theelepels winterse specerijen. Ik gebruikte 1 theelepel
kardemom, 1 theelepel gemberpoeder, 1/2 theelepel kaneel,
1/2 theelepel koriander en 1/2 theelepel kruidnagel. Je kunt
ook 3 theelepels koekkruiden en een 1/2 theelepel kardemom
gebruiken.
- 75ml (zonnebloem)olie

in dit recept zijn precies goed voor een pot van 500ml.

TPECER YID

die perféct smaken bij een groot glas thee of

ETSAW OREZ

REAL FAIR FOOD
2021 was het jaar waarin we gebana leerden kennen. Wow, wat een bijzonder initiatief! Dit (oorspronkelijk
Zwitserse) bedrijf werkt samen met kleinschalige boerenfamilies om biologisch seizoensfruit en andere
producten te telen. Zo kun je er terecht voor écht eerlijke cashewnoten, ananassen die niet de hele wereld
over vliegen, de lekkerste sinaasappels uit Griekenland en bananen die thuis rijp worden. Doordat gebana
direct naar de consument verzendt, heb je geen onnodige verpakkingen (je koopt in bulk) en geen onnodig
vervoer. Verras iemand met een pre-order op zijn/haar favoriete fruit of maak een leuk pakketje met
amandelen, chocoladepinda's (die zijn dus héél lekker!), olijfolie of gedroogde mango. Yum!

PRIJS: VERSCHILT PER PRODUCT, JE KOOPT IN BULK
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
AK_HETZEROWASTE21

Code AK_hetzerowaste21 geeft €10 korting op het hele assortiment. Alleen voor je eerste order van 40 euro of
meer. Niet geldig icm andere aanbiedingen

Kazidomi, 3,38

Vegan alternatief voor honing
Kazidomi, 4,22

Aperitief kerst box
Kazidomi, 32,64

Vegan alternatief voor parmezaan
Kazidomi, 4,87

Vegan alternatief voor bacon
Kazidomi, 4,49

Vegan maaltijdbox VeganBox
VeganBox, 42,50 voor 2 personen 3 gerechten per week

NETE ET PO MO

Vegan alternatief voor foie gras

De theebaron, vanaf 2,15

Proefpakket met pindakaas
Pindakaaswinkel, 17,95. Pindakaas v.a. 5,95

Vegan taartjes. Tip: bestel de box met buitenbeentjes!
Piece of Joy, vanaf 11,25

Biologisch bier met London World Beer Award Gold
Craft Only, 1,45

NETE ET PO MO

Losse thee (meer dan 330 soorten)

Ieder jaar hebben wij een kerstmenu dat geschikt is voor zowel vegetariërs als vleeseters. Soms serveert
onze familie los vlees, maar meestal kiezen we de gerechten zo uit dat we niet voor 2 verschillende gasten
hoeven te koken. En... de vegetariërs zijn in onze familie bijna in de meerderheid! Heb je nog wat inspiratie
nodig voor dit kerstdiner? We kookten een Arabische maaltijd, helemaal vegetarisch (en met een paar
aanpassingen ook vegan).

Voor: Saffraan-groentestoep met flatbread
Een soep is altijd prima vega(n) te maken én ontzettend lekker. Maak je groentebouillon (lekker veel kruiden,
ui, wortel, prei) een dag van tevoren, zodat je soep supersnel klaar is. Het is een kwestie van een uitje fruiten,
groenten kort aanbakken en dan gaar laten worden in de bouillon. Wij maakten met kerst een wat specialere
groentesoep met venkel en saffraan. Serveer je soep met simpel zelfgemaakt flatbread of naan - succes
gegarandeerd.

EITARIPSNI

INSPIRATIE VOOR EEN
VEGA(N) KERSTDINER

Hoofd: Pittige groentetajine, linzenballetjes met basilcium-hazelnootcrème en
kruidige couscous
Een groentetajine doet het altijd goed: veel variatie aan smaak en heerlijk gekruid. Qua
groenten kun je denken aan pompoen, courgette, aubergine, tomaat, zoete aardappel of
sperziebonen. Kikkererwten of linzen geven je tajine extra vulling en een paar lepels
harissa geven hem een lekkere pittige smaak. Serveer de tajine met couscous met
gehakte verse kruiden (zoals koriander, munt en peterselie).

Zelfs de fanatieke vleeseters aan onze eettafel vonden de linzenballetjes die we maakten
superlekker, zeker met de bijbehorende notencrème. Het recept komt uit het The Green
Kitchen kookboek en pasten wij een beetje aan.

1. pureer 400 gram gekookte linzen (niet te fijn, het is lekkerder als er nog wat hele linzen
tussenzitten)
2. snijd wat tomaten fijn en snipper een rode ui en bak deze kort aan in olijfolie
3. mix de linzenpuree met de tomaten, ui, een teentje knoflook, 80 gram havervlokken,
een beetje (gerookt) paprikapoeder, cayennepeper en een flinke scheut olijfolie. Zet het
geheel minstens een half uur in de koelkast
4. maak in de blender een crèmesaus van citroensap, een flinke hand hazelnoten, 120ml
olie en een paar handjes verse basilicumblaadjes. Wij voegden hier nog drie eetlepels
mascarpone (of gewelde cashewnoten) en een eetlepel mangochutney aan toe om de
saus een wat romigere consistentie te geven en een wat uitgesprokenere smaak
5. draai balletjes van de linzenmix en bak deze in de oven (20 minuten op 190 graden) of
in een pan (5 minuten op middelhoog vuur)

Na: Gefrituurde vijgen en cheesecake
Cheesecake is onze favoriete taart en tegenwoordig heb je prima vegan vervangers voor
mascarpone of andere zuivel. Maar je kunt natuurlijk ook prima een andere lekkere
vegan taart bakken (of bananenbrood!) of kiezen voor sorbetijs voor bij de vijgen.

Gefrituurde vijgen maken is best een precisiewerkje, zeker als je goed rijpe vijgen
gebruikt.
1. snijd vijgen doormidden en lepel de pulp eruit
2. meng de vijgenpulp met mascarpone (of een puree van gewelde ongebrande
cashews)
3. vul de vijgenhelften met de pulp-mascarponemix en druk ze weer op elkaar zodat je
weer een 'hele' vijg hebt
4. haal de vijg eerst door bloem, dan door een mengsel van melk en ei en vervolgens door
paneermeel. Je kunt ook een mengsel van water en bloem of water en maïzena maken,
de vijg daardoorheen halen en daarna paneren, je hebt dan geen melk en ei nodig.
5. frituur de gepaneerde vijgen ongeveer een minuut in een frituurpan of in een
steelpannetje met hete zonnebloemolie
6. laat de vijgen uitlekken en serveer ze

EXPERIENCES,
NOT THINGS
E E N

E R V A R I N G

O P T I E S
G E W O O N

A L S
E R

O O K

H E T
O P

G E V E N
O M
U I T !

V O O R A L

I S

E E N

C A D E A U S
W I J
Z E L F

V A N

G A A T .

G E V E N
W A A R

O N Z E

H I E R
D E

F A V O R I E T E

G E E N
W A T

E X T R A

Z E R O

S P U L L E N

I N S P I R A T I E ,

O N T V A N G E R

V A N

W A S T E
N O D I G ,

M A A R

H O U D T !

B E D E N K

VEGAN BANANENBROOD
Dit recept staat al sinds 2016 op ons blog en
wordt nog steeds door veel volgers gemaakt. En
ook zelf maken we dit bananenbrood vaak.
Inmiddels ken ik het recept uit mijn hoofd, dus

overrijpe bananen in de kast heb liggen. Dit
'brood' is ook ideaal als snack tijdens een dagje
weg!

ei gebruikt is het niet erg als je niet zo'n goede oven
hebt, want niets is 'slecht' als het rauw is. Week de
dadels even, zodat ze makkelijker te mixen zijn. Mix
ondertussen de droge ingrediënten in een beslagkom
met een spatel. Doe de dadels, melk en 2 bananen in
de blender en mix tot het glad en smeuïg is. Prak

Benodigdheden (voor 1 cake)
- 1,5 cup (130 gram) zelfrijzend bakmeel (alle andere

ondertussen de andere banaan door de droge
ingrediënten heen.

soorten meel kunnen ook; van haver, tot kikkererwt tot
spelt - whatever you like!)
0,5 cup (60 gram) havermout of havermeel

Voeg het dadelmengsel uit de blender in je kom met

Snufje kaneel

droge ingrediënten en spatel door totdat je een echt

Snufje bakpoeder (als je geen zelfrijzend bakmeel
gebruikt)

beslag hebt. Mix nu je toppings erdoor als je dit wilt!

Snufje zout

Doe het beslag in een cakevorm en laat de cake een

1 cup dadels (of een mix van dadels en rozijnen - dit

uurtje in de oven staan, vervolgens 5 minuten in de

deed ik omdat ik niet genoeg dadels heb)
3 grote rijpe bananen

oven afkoelen en daarna verder buiten de oven

1/2 cup (120 ml) (plantaardige) melk

afkoelen. Als je dat lukt, want door de geur wil je het

Toppings: ik gebruikte wat raw chocolate chips, maar je

liefst meteen een plak afsnijden!

kunt bijv. ook noten fijnhakken.

TPECER YID

hoef ik niet eens meer na te denken als ik

Verwarm de oven voor op 180 graden. Omdat je geen

ECNEIREPXE

CURSUS ZUURDESEM
Van dit cadeau profiteer je zelf ook, want de ontvanger moet natuurlijk érgens al die baksels kwijt. En ja, wij
offerden ons graag op om de zuurdesemcreaties van Nicky's vriend te 'testen'. Yummm! Wij vinden zelf de
online workshops van Sourdough Sophia heel tof, waarbij je kunt leren om zuurdesem broden, pretzels,
bagels en ander lekkers te maken. Met de code ZUURDESEM krijg je 10% korting op een workshop naar
keuze.

PRIJS: VANAF 23,95 VOOR EEN ONLINE CURSUS
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
ZUURDESEM

Code ZUURDESEM geeft 10% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen
Wanneer je onze affiliate link gebruikt, ontvangen wij een kleine commissie waarmee je onze missie
(en het maken van dingen zoals deze gift guide) kunt supporten..

ECNEIREPXE

Workshop tas maken van restleer in Amsterdam
Verschillende workshops, check de site van Monsak

Wij hebben deze workshop zelf ook gevolgd en kunnen
je garanderen dat het superleuk is om in relatief korte tijd
een heel product te maken dat je zelf samenstelt, uitsnijdt,
naait en in elkaar zet. Het was echt een supertoffe experience!
Wij volgden de workshop waarin we een kleine schoudertas
maakten, in het atelier van Monsak in Amsterdam.

Duurzame condooms (voor een veilige ervaring)
Condoomanoniem vanaf 4,25

Magazine met 47 DIY ideeën
Fonq € 7,45

Gezichtscreme DIY kit
Kazidomi, 32,86

ECNEIREPXE

Linnen massagehandschoen
Waschbar 11,95

Een luisterboekabonnement
Storytel giftcard vanaf 12,99

DIY giftset (diverse soorten)
Natural heroes, vanaf 29,95

Boek vol plasticvrije DIY's
Doe Het Zero, 2299
Oa te koop bij Green-Up ,
Bag-again en online.

ECNEIREPXE

ESCAPE TOUR
Een Escape Tour wordt gespeeld in groepjes van 2-5 personen. Met een Escape Tour dwaal je aan de hand
van een app door de stad, op zoek naar de geheime uitgang. Elke game heeft zijn eigen verhaallijn met een
bekend historisch figuur uit deze stad in de hoofdrol. Er zijn wel 20 steden in Nederland waar je deze tour
kunt doen. Jullie kunnen de uitgang vinden als jullie alle raadsels oplossen, opdrachten voltooien, leuke
augmented reality foto’s maken en natuurlijk alle cryptische aanwijzingen weten te ontcijferen.

PRIJS: 29,95 VOOR EEN TEAM VAN 2-4 PERS.
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

Wanneer je onze affiliate link gebruikt, ontvangen wij een kleine commissie waarmee je onze missie
(en het maken van dingen zoals deze gift guide) kunt supporten..

ECNEIREPXE

MEER ZERO WASTE
De Zero Waste Academy leert je in een aantal modules zelf aan de slag te gaan met een zero waste
mindset. Tijdens de Zero Waste Academy leer je niet alleen praktische tips om dagelijks minder verpakkingen
te gebruiken, maar kijk je juist naar het grotere plaatje. Hoe ziet ons voedselsysteem er eigenlijk uit? Wat
betekenen alle keurmerken, en wat is de impact van verpakkingen op het milieu? We gaan tijdens de Zero
Waste Academy in op alle vragen die jij misschien hebt.

De Academy wordt begin 2022 gelanceerd.

PRIJS:
BESTELLEN: MAIL 'EARLYBIRD' EN JE NAAM + MAILADRES
NAAR ACADEMY@HETZEROWASTEPROJECT.NL OM ALS
EERSTE TOEGANG TOT DE EARLY BIRD SALE TE KRIJGEN

e
Gift guid

KORTING
EARLYBIRD
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SUSTAINABLE
SELFCARE
Natuurlijk hóéf je geen spullen aan te schaffen om selfcare te kunnen toepassen. En je hoeft ook niet
dubbelgevouwen op een yogamat te liggen als je daar diep ongelukkig van wordt. Voor iedereen betekent
selfcare iets anders. En hoewel we tégen het kopen van onnodig spullen zijn, vinden we selfcare wel een
mooie aanleiding voor het geven van een thoughtful cadeau. Om iemand die je dierbaar is een signaal te
geven dat ze best even rustig aan mogen doen en dat je aan ze denkt. Maar het is ook een goede reden om
een cadeau aan jezelf te geven. Dit kan een nieuwe yogamat zijn die je helpt om beter te worden in
bepaalde oefeningen, een reep chocolade die je zonder schuldgevoel helemaal opeet of een sieraad dat je
aan een bepaald motto, een bepaalde fijne gebeurtenis of een bepaalde betekenis doet denken en zo een
visuele reminder is om even adem te halen.

1
Een kleine reminder
Als ik weet dat ik het in een bepaalde periode druk ga krijgen,
probeer ik altijd een 'visuele reminder' in te stellen om even stil te
staan en adem te halen. Een vriendin van Nicky introduceerde dit
concept bij ons vanuit haar Roemeense traditie om anderen een
'gelukstouwtje' om te knopen. Ook bij een YouTuber zag ik
eenzelfde idee (zij had hier een tatoeage voor op haar hand gezet).
Voor mij werkt een sieraad het beste, maar dan moet 'ie natuurlijk
wel duurzaam zijn.

3
A hug in a mug
Een kop thee of koffie kan al precies zijn wat je nodig hebt als
het even druk is. En dan bedoelen we niet een kopje
snelgetrokken thee die koud wordt terwijl je op je laptop
werkt, maar eentje die met aandacht is gezet en waar je écht
van geniet.
Ook leuk: experimenteer als self-care ritueel eens met nieuwe
blends van theesmaken of probeer een nieuwe slow-drip
koffiezetmethode uit.

2
Yoga & meditatie
Om alle stress van me af te laten glijden probeer ik iedere week
een aantal keer te sporten. Of dat nu rustige yoga is of een
intense HIIT-workout... Na het sporten voel ik me altijd een stuk
beter. Het ideale 'selfcare cadeau' is wat mij betreft dus een
yogamat. En dan natuurlijk het liefst een duurzame. Gelukkig zijn
er prachtige matten van natuurlijke materialen; je vindt ze
verderop in de guide!

4
Een fijne wandeling
Lekker de buitenlucht in is ideaal voor je body & mind.
Doordat wij in Amersfoort wonen, zitten we zó in het bos.
Maar soms vind ik een change of scenery veel fijner. Dan ga ik
naar een plek waar ik niet eerder ben geweest en struin ik
door een natuurgebied of klein stadje.
Je komt er niet alleen door tot rust, maar doet ook meteen
inspiratie op!

ERACFLES

WONDERPANTS
Koop dit sowieso voor jezelf als je menstrueert (want het is geweldig!), maar inspireer ook een ander om
wegwerpmaandverband en - tampons in de ban te doen. De menstruatie-onderbroekjes van Snuggs zijn
superzacht, heel comfortabel en het perfecte herbruikbare alternatief voor wegwerpproducten. Alle Snuggs
zijn ethisch geproduceerd in Europa en Snuggs zijn verkrijgbaar in TENCEL en biologisch katoen. Mijn
favoriete model is de high waist in TENCEL. Zelfs op mijn hevigste nacht draag ik deze! De light flow
broekjes zijn ook ideaal voor 'de dagen ervoor' of bij incontinentie.

PRIJS: VANAF 32,95
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

e
Gift guid

KORTING
JESSIE15

Code JESSIE15 geeft 15% korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen

ERACFLES

SUPER SKINCARE
Niks fijner dan even voor jezelf zorgen door omringd door de lekkerste geuren een douche te nemen. En dat
doe je het liefst zo duurzaam mogelijk! Wist je dat je met een blok zeep, bijvoorbeeld van Blokzeep, in plaats
van een fles vloeibare zeep niet alleen 90 gram plastic bespaart, maar ook nog eens (het transport van) 80%
water? Voor elke fles in je badkamer is eigenlijk wel een plasticvrij alternatief te vinden. Blokzeep heeft niet
alleen Body Bloks, die heel fijn zijn als alternatief voor handzeep of douchegel. Het assortiment bestaat ook
uit Shampoo Bloks, Conditioner Bloks, Scheer Bloks en accessoires zoals zeepbakjes en scheermessen.

Nieuw in het assortiment zijn de make-up remover bar, gezichtsreiniger bar en gezichtscrème bar. Super
uniek, want volledig plasticvrije solid gezichtsverzorging is eigenlijk bijna nergens te vinden. En dat allemaal
in de heerlijkste geuren. Wat dacht je van winterse geuren als Dennenappel en Eucalyptus, of juist een
heerlijke ontspannende lavendelgeur?

PRIJS: VANAF 7,95
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

Greenjump, 13,95

Rubberen kruik, geel
Waschbaär, 7,95

Op onze wishlisht:
een vegan
warmtedeken met
verwarmingselementen in de rug
en zitting.
Warmtedeken, maar er zijn ook
warmtekussens en kruiken beschikbaar
Stoov, 129,95

ERACFLES

Bijenwas waxinelichtjes zonder cup 18 stuks

ERACFLES

Eco Yogamat in diverse kleuren
Yogashop, 39,95

Body Butter Good Vibrations (vaste vorm)
Flow Cosmetics , 26,00

Yogamat van kurk
Waschb:ar 49,95

Organic Goodness wierook, diverse geuren
Yogashop, 1,50
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VOOR NIKS
Deze items kosten écht niks. En met niks bedoelen we niet dat je ingrediënten in je huis tot een bakcreatie
omtovert, want we weten allemaal dat je dan nét die gist mist en alsnog geld moet uitgeven in de
supermarkt. Oh, en 'een dagje uit' geven is natuurlijk ook nooit gratis, want je hebt al snel te maken met
vervoer, een drankje onderweg of een kaartje voor een tentoonstelling. Hoewel dat allemaal súperleuke
budget friendly cadeau-ideeën zijn, hebben we hieronder 4 ideetjes bedacht die echt he-le-maal gratis zijn.

Soms is je maand namelijk net wat langer dan je salaris... Trust us, we've been there.

We raden het overigens niet aan om in het wild bloemen te plukken of dingen uit andermans tuinen te 'lenen',
want daar doe je de buren én de natuur geen plezier mee.

1

2

Puzzel

Mixtape & massage

Aan onze verjaardagscadeaus zit altijd wel een
puzzel-element verbonden. En dat is natuurlijk
ook superleuk tijdens de feestdagen! Dit kan
variëren van het maken van een speur- of
puzzeltocht in jouw stad (throwback naar
pijlenzoekertje!), tot het geven van een puzzel
met 1000 stukjes die je al een keer gemaakt
hebt en niet nog een keer wil maken. Of wat
dacht je van een persoonlijke kruiswoordpuzzel
in kerstthema? Super cute!

Oke, met een cassettebandje veroorzaak je waarschijnlijk vooral
veel afspeelstress. Want wie heeft er tegenwoordig nog een
cassetterecorder? Maar hoe leuk is het om een eigen mixtape te
maken in de vorm van een Spotify playlist, met liedjes die je aan
de ander herinneren? Superleuk om te draaien terwijl je de ander
verwent met een massage. Hoewel we dat cadeau-idee niet per
se in gedachten hebben voor je werkgever...

3

4

Niks hoeven

Re-giving

De tip om een voucherboekje te maken met dingen die je voor
de ander doet (keertje afwassen, oppassen op de hond,
kerstspullen opruimen, you name it) kennen we wel. Maar nog
leuker is eigenlijk een voucher voor iets dat je niet hoeft te
doen! Want geef toe... zo'n taakje waar niemand naar uit kijkt is
héérlijk als het niet hoeft. Gegarandeerd dat je je puber blij
maakt wanneer hij/zij een keer niet om XX uur thuis hoeft te
komen, maar een uurtje later mag blijven. Of een keer niet de
hond hoeft uit te laten of de kamer te stofzuigen. Niks is het
nieuwe alles.

Misschien vind jij het niet meer leuk, maar is de ander er wel
hartstikke blij mee! Waar we het over hebben? Die ene vaas
die eigenlijk al te lang in je vensterbank staat, die snack die je
zelf eigenlijk niet lust of dat cadeau dat je kreeg van iemand
die je duidelijk niet goed kende. Loop door je huis en kijk waar
je de andere eens blij mee kunt maken. Ook leuk: rond de
feestdagen zijn er ook heel veel ruilbeurzen! Je kunt ook eens
op een gratis weggeefgroep op social media kijken, op
Marktplaats de 'gratis' categorie afspeuren of eigenlijk-noggewoon-goed dingen bij de milieustraat stelen.

Dikke shout-out naar degene die deze handleiding heeft gemaakt voor het onderhouden van een
'pet rock'. Zoek een steen uit en geef (digitaal) deze handleiding. Sowieso een hilarisch cadeau.
http://csinvesting.org/wp-content/uploads/2017/01/The-Care-and-Training-of-Your-Pet-Rock-Manualby-Gary-Dahl.pdf
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EEN GOED(KOOP) CADEAU
Al kwijlend keek ik naar plaatjes van weelderige

Zet een stolp op zijn kop in een bakje of schaaltje. Je kunt

groene terrariums op Pinterest. Totdat ik besloot

natuurlijk ook een terrarium of windlicht kopen, maar ik had

er gewoon zelf eentje te maken! Ik begon bij de

deze stolp nog in huis en hergebruiken is wel zo duurzaam!

'basic' versie: een open terrarium. Hierbij hoef je
Bestrooi de bodem met (kiezel)steentjes, zodat het water

stenen en de planten die je in je terrarium zet,

goed weg kan lopen en er geen schimmel ontstaat.

dus het is ideaal voor beginners. Én heel
gemakkelijk. Helaas is het ook erg verslavend, dus

Strooi hier vervolgens potgrond of compost overheen. Maak

dat 'echte' dichte terrarium komt er waarschijnlijk

een redelijk dikke laag, zodat je plantjes er straks goed in

ook snel aan! Dit is natuurlijk ook een perfect

kunnen staan.

betaalbaar cadeau waar je indruk mee kunt
maken.

Bedek de 'overgebleven' stukken met mos voor het
totaaleffect.

Benodigdheden (voor 1 cake)

Het enige 'nadeel' aan dit terrarium is dat je het water

- Potgrond (of natuurlijk je eigen compost)

moet geven. Ik ben daar niet zo goed in, dus de grote plant

- Mos

op de foto is gaan hangen. Bij een echt dicht terrarium

- Kiezels of aquariumsteentjes

hoef je juist geen water te geven en bouw je een soort

- Plantjes: 'vetplantjes' zijn het makkelijkst

zelfregulerend miniwereldje. Dat is dan ook mijn tweede

- Een terrarium of omgekeerde stolp

doel! Helaas is het voor een dicht terrarium belangrijker

(kringloop of marktplaats).

welke plant- en mossoorten je kiest, dus zal ik eerst nog
wat meer research moeten doen.

TPECER YID

minder rekening te houden met het soort mos,

ORUE 01 <

Herbruikbare bulkzakjes biologisch katoen L, set van 5
Kazidomi, €3,32

Haarborstel van bamboe
Koudgeperste zeep, vegan

Natural Heroes, 9,95

Kazidomi, €3,09

Sheaboter (ook leuk voor DIY cosmetica)
Natural heroes, va 4,99

Broodzak, biologisch katoen
Bag-again 5,25

Adventskalender vegan chocolade bio
Kazidomi, €8,68
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ORUE 52 <

Vegan milker voor plantaardige drank
Kazidomi, €24,92

Bijenwas dennenkaarsen
Waschbar set van 3 € 17,95

Eco-tochtstopper
Waschbär 22,95
Design vogelhuisje van plantvezels
Fonq € 19,95

ORUE 52 <

Set van 3 terracotta kiemschaaltjes
Fonq € 19,65

Keukenschort, biologisch katoen
Greenjump, 15,95

Biologisch katoenen badmat
Greenjump, 19,99

Lavendelzakjes van linnen (100% biologisch)
Waschbar set van 3 € 21,95
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ORUE 05 <

Theepot van duurzaam gietijzer

Werfzeep cadeaudoos met vegan zeep
Greenjump , 28,50

Fonq € 46,95

Glazen thermosfles met fruit- en theefilter
Greenjump 33,29

Handgemaakt glazen kweekkasje
Fonq € 36,90

Waschbär, 39,95

Omeletpan emaille van Riess
Greenjump 34,49

Fermentatiepot van Kilner
Waschbär, 37,95

Schoonmaakdoeken van 100% linnen
Waschbär, 25,95

Ovenschaal met handvat
Greenjump 47,49

ORUE 05 <

Dekbedovertrek van bio-flanel
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STFIG LAICEPS

VEGAN MILK MAKER
Eigenlijk kun je een plantaardige melkmaker een beetje vergelijken met een blender in een zeef. Nadat je
jouw favoriete noten of granen in de zeef hebt gestopt, plaats je de unit met roterende messen in de zeef
en klik je hem vast. In het bassin voeg je koud of heet (fijn als je bijvoorbeeld warme choco, chai of macha
wil maken!) water toe. Klik de bovenkant (met de zeef) in het bassin, druk op de knop en... voilà! In minder
dan een minuut heb je plantaardige melk. Let op: omdat dit product uit Amerika komt betaal je wellicht
importkosten.

PRIJS: 174,95
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE
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KORTING
JESSIE

Code JESSIE geeft $25 korting op het hele assortiment. Niet geldig icm andere aanbiedingen

Fonq € 109,00

Zirbe-kussen voor hond en kat
Waschbar 49,95

Mospaneel
Verticale tuinen, 124,95

Voedseldroger
Waschbär, 199,95

STFIG LAICEPS

Pan van gerecycled gietijzer

STFIG LAICEPS

Tas van appelleer
MYoMY € 199,95

Kleed biokatoen
Yumeko, 139,95

Wollen pantoffels
Waschbar € 79,95

Ochtendjas van biologisch katoen en biologische wol
Biomoda € 169,95

STFIG LAICEPS

EEN HOUTEN
HORLOGE
Woodwatch maakt Houten horloges vanaf 100 euro, voor mannen en voor vrouwen. Er worden 3 bomen
geplant voor elk verkocht horloge. Extra speciaal, je kunt het horloge of de houten gift box laten graveren.
Wij hebben hier ook een beeldschermbril gekocht. Supergoede kwaliteit, leuk door het houten detail en heel
erg tof verpakt.

PRIJS: BEELDSCHERMBRIL 79, HORLOGE 99
BESTELLEN: KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

HET ZERO WASTE PROJECT // 2021

WITH LOVE,
NICKY & JESSIE

ZERO WASTE LIFESTYLE
Meer info:
hetzerowasteproject.nl
@hetzerowateproject

