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Opgaar is een van die hoofredes 
hoekom jou huis deurmekaar raak. 
Jy moet ontslae raak van al daardie 
onnodige goed. 

Jou badkamer is ’n besige vertrek. In die 
meeste huishoudings word dit deur meer 
as een persoon gebruik. En dis moeilik om 
hierdie plek waar almal moet skoon kom, 
netjies te hou. Daarom moet jy minstens 
twee keer per jaar die “groot regpak” 
aanpak. Die ideaal is natuurlik om dit 
deurlopend te doen, sodat dit nooit handuit 
ruk nie. 

’n Ordentlike regpak gaan tyd neem. 
Maak seker jy is nie oorhaastig nie en ruim 
genoeg tyd daarvoor in. Heel eerste moet 
jy vier bokse kry en hulle merk: HERWIN, 
VERNIETIG, SKENK en GOOI WEG. Dis 
belangrik om metodies te werk te gaan. 
Begin met die goed wat jy kan sien – alles 
wat op rakkies, op die bad se rand of in die 
stort staan. Begin ook aan die een kant van 
die badkamer en werk van daar af in die 
rondte. 

Moenie te lank talm nie. Tel elke produk 
net een keer op en besluit in watter een van 
die vier bokse dit hoort. Werk vinnig totdat jy 
klaar is met die “sigbare” items en maak dan 
die kassies oop en doen dieselfde.

l Wat gooi jy weg? Alles wat jy nie gebruik 
nie, nie van hou nie en nie in die toekoms gaan 
gebruik nie, veral grimering wat oud is. Geen 
grimering behoort langer as ’n jaar gebruik te 
word nadat jy dit oopgemaak het nie, want dit 
hou die gevaar van infeksie in.
l  Wat herwin jy? Alle leë plastiek- en 
kartonhouertjies kan herwin word. Laai dit by 
jou naaste herwinningsdepot af as daar een is, 
anders moet jy dit eerder weggooi. 
l  Wat vernietig jy? Medisyne wat verval 
het. Moet dit nooit in die asblik of by die drein 
afgooi nie. Jy kan die water en die omgewing 
besoedel. Baie apteke, en veral Clicks, 
vernietig medisyne wat verval het op die regte 
manier. Doen die regte ding en neem dit vir 
hulle. 
l  Wat skenk jy? Produkte wat vir 
persoonlike higiëne gebruik word, raak gedurig 
op – by liefdadigheidsorganisasies ook.  
’n Botteltjie room of seep wat jy nooit gaan 
gebruik nie, kan die wêreld vir iemand anders 
beteken. Skenk dit. 

Wanneer alles uit die pad is wat nie meer 
in die badkamer hoort nie, moet jy dit wat 
oorbly, beter organiseer. Gebruik houers om 
produkte wat by mekaar pas, in te bêre. Jy 
hoef nie noodwendig iets nuuts te koop nie; 
glasbottels waarin kitskoffie verpak word, kan 
baie goed werk. Kyk watter houers jy elders 
in jou huis kan “oes”. Sorteer nou produkte 
in kategorieë byvoorbeeld tande, hare, lyf, 
gesig, medisyne ensovoorts. Plaas elke groep 
produkte in die gepaste houer en bêre dit op ’n 
sinvolle plek. 

Terwyl alles nou mooi agtermekaar is, 
kan jy netsowel omgewingsvriendelike 
skoonmaakmiddels op die proef stel:

1  ALGEMENE SKOONMAAK 4 eetlepels 
koeksoda opgelos in 1 liter warm water. Spuit 
dit met ’n sproeibottel op oppervlaktes en spoel 
met water af. 
2  TOILET Sprinkel koeksoda in die toilet en 
gooi ’n bietjie asyn bo-oor. Skrop vlekke met ’n 
toiletborsel. 
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l  Daardie badolieballetjies in die 
skulp wat al vaal van die stof is
l  Die plastiekblomme in die vaas 
langs die wasbak (regtig!)
l  Die gebreide oortreksel vir 
die toiletsitplek en -deksel (jou 
oumagrootjie sal verstaan)
l  Die gehekelde poppie bo-oor 
die ekstra toiletrol (dit maak net 
kinders bang)
l  Die porseleineende in vlug teen 
die muur – gee hulle hulle vryheid! 
l  Die opgekrulde tydskrifte in ’n 
hopie langs die toilet (om verskeie 
redes)
l  Die almanak agter die deur – 
vertrou ons, doen dit net!

Het jy 
geweet? 

Lank voordat sy bekend geword
het, was aktrise Kirstie Alley
’n huishoudster. Haar gunsteling-
vertrek om skoon te maak, is tot 
vandag toe ’n badkamer. “Jy koop 
liters van die goedkoopste vodka 
wat jy kan kry,” het sy vir Oprah 
vertel. “Vodka is antibakteries, 
nie giftig nie en ruik na niks. Dit 
maak alles superblink en regtig 
skoon, en dis goedkoper as ander 
skoonmaakmiddels. Ek gebruik dit 
al 20 jaar!”

Reël 1
GOOI WEG 

wat jy nie gebruik nie 


