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Ons is mal oor 
hierdie idees!

Reël 2
’N PLEK 

vir elke ding

Dinge wat rondlê, kan gou-gou ’n 
vertrek deurmekaar en oorvol laat 
lyk. As alles ’n plek het, sal jy ook 
minder na goed hoef te soek.

Jy kan Judith se raad om ’n badkamer reg te 
pak, vir enige vertrek gebruik, in die kombuis 
ook. Jou kombuis is ook ’n vertrek wat baie 
verkeer hanteer. Nie net is daar baie mae wat 
daaruit gevoed moet word nie, maar in die 
meeste huise is dit die lekkerste kuierplek. 
Des te meer rede om seker te maak elke ding 
is op sy plek. 

Hakies aan die 
binnekant van 
’n kasdeur vir 
maatlepels

Houtafskortings 
vir bakplate en 
snyplanke

’n Lêerhouer aan 
die binnekant 

van ’n kasdeur 
vir kleefplastiek 

en foelie

Hakkies in ’n 
hoekkas vir

panne sodat dit 
kan hang

Judith sê daar is ’n paar algemene redes 
wat veroorsaak dat die meeste kombuise 
deurmekaar en ongeorden is. Daar is dikwels 
heeltemal te veel goed in die kombuis, soos 
toestelle wat jy amper nooit gebruik nie. Dan is 
bêreplek ook ’n groot probleem, veral in baie 
klein of ou kombuise. 

Toestelle wat moeilik gebêre word, 
beland gereeld op die kombuistoonbank 
of werkoppervlaktes. En dan is daar die 
klein jakkalsies soos pos, omsendbriewe en 
rekenings.

Wanneer jy van alles ontslae geraak het 
wat nie in jou kombuis hoort nie, is dit tyd om 
terug te staan. Nou moet jy mooi dink waar 
die beste plek vir alles is. Dit moet prakties 
en sinvol wees. Potte en panne moet naby 
die stoof wees. Die ketel, koppies, koffie, tee 
ensovoorts moet naby mekaar wees. Dit wat 
jy nie gereeld gebruik nie, soos die versapper 
of menger, hoort in ’n kas en nie op die 
werksoppervlak nie. 

En Judith se goue reël: Dit moet maklik 
wees om uit te haal en maklik wees om terug 
te sit!
l  Jy mag maar… een “gemorslaai” in jou 
kombuis hê. Dis vir al die goed wat nie ’n ander 
plek het nie. Maar net een! En maak dit gereeld 
skoon. As iets baie lank ongebruik daarin lê, 
het dit nie ’n doel nie. Gooi dit weg!
l  Jy moet… herwinhouers in jou kombuis 
hê: een elk vir glas, blik, plastiek, papier en 
organiese kombuisafval (vir jou komposhoop! 
Maar onthou, geen proteïene daar nie).

Mantras vir
regpak

Peter Walsh is ’n Australiese Amerikaner 
van Los Angeles. Hy is ’n professionele 
organiseerder, skrywer en media-
persoonlikheid. Maar ons hou van hom 
oor sy oulike De-Clutter Mantras… Onthou 
dit as jy begin regpak.
1  Daardie aaklige lampskerm wat jou ma 
vir jou gegee het, is nie jou ma nie. 
2  Jy het net die ruimte wat jy het.
3  Plat oppervlaktes is nie pakplek nie. 
4  Sodra jy iets in ’n lêer of boks bêre om 
“later” te hanteer, het jy klaar die stryd verloor.
5  Alles in jou huis moet die visie weerspieël 
wat jy vir jou lewe het.


