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met wat je (meest)al hebt
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ier!
= vier keer behoorlijk wat zelfmaakplez

VIER HOOFDSTUKKEN
De ijveriGe recyKleerKoninGin

De schone Doe-het-zelfster

Het eerste hoofdstuk is volledig gewijd aan
de kunst – of kunde? – om textiel en afval om
te vormen tot draagbare kledingstukken en
accessoires. Het is ook het hoofdstuk waarin ik
serieus heb moeten schrappen. Want oh, kleren
en ander textiel hergebruiken – recykleren dus
– en juwelen, vooral oorbellen, fabriceren, zijn
toch wel mijn eerste liefdes.
Na behoorlijk wat gepieker hebben een paar
basisrecykleersels de selectie gehaald: mijn
favoriete trui-projecten, een paar ‘hoe-recykleer-ik-oude-T-shirts?’-ideeën, inspiratie voor
kleedjes en wat geknutsel met dassen. Vraag me
niet waarom, maar ik heb iets met dassen. Laat
je vooral ook inspireren om je schaar in ander
(oud) textiel te zetten!

In het tweede hoofdstuk heb ik een aantal
basisrecepten voor verzorgingsproducten
verzameld. Want gezonde verzorging, je bent
het waard. Voor ik met duurzame alternatieven
bezig was, interesseerden verzorgingsproducten
mij nauwelijks. ja, ik poetste mijn tanden, waste
mijn handen en gebruikte zonnecrème om niet
te verbranden. Maar eigenlijk verlies ik liever
zo weinig mogelijk tijd in de badkamer. En toch
verdiepte ik mij in zelfmaak voor het lijf. Ik ben
nog altijd geen schoonheidsspecialiste, maar
intussen wonnen mijn zelfmaakdrang en ecologisch gestreef het van mijn gemakzucht.
Ga, experimenteer en wijs conventioneel
vergif de deur! Oh, en opgelet: het gebruik van
natuurlijke ingrediënten staat niet per definitie
gelijk aan ‘sowieso onmogelijk om er allergisch
op te reageren’ – altijd even testen dus!
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De zoete KeuKenprinses

De opGeweKte huis- en tuinmus

Ik geef het toe, ik hou van eten. Liefst zoet eten
dan nog wel. Maar mijn eten moet wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen: liefst zo gezond
mogelijk, zowel voor mezelf als voor de aardbol.
Dat betekent: je doet het beter zelf. Dus bind die
kookschort rond je heupen en blader eens door
mijn recepten voor zoet zelfmaakplezier.
Maar de groene keuken is meer dan eten. In dit
hoofdstuk vind je dus ook ideeën voor keukenhulpjes, een reeks tasjesmodellen – awoert aan
wegwerp plastic zakjes! – en tafelversiersels.

Nu ik toch met toegevingen bezig ben: ik ben
een echte huismus. In mij huist geen globetrotter, wel een huistrotter. In mijn eigen nest kan
ik mijn eigen ding doen, is al mijn maakgerief
binnen handbereik – belangrijk voor iemand
met bijna immer kriebelende vingers! – bewaar
ik mijn schatten en kan ik luid meezingen met
Grote Artiesten zonder raar bekeken te worden.
je hebt er die dromen van verre reizen, ik zoek
mijn geluk thuis.
Het laatste hoofdstuk is er dus eentje voor
alle opgewekte huis- en tuinmussen (in wording), met ideeën om de (eco)crib proper te
houden en behoorlijk wat zelfmaakinspiratie
voor interieurgerief, gezelligheidsmakers (’t is te
zeggen: dECOratie) en een paar projecten voor
(wannabe) georganiseerde huismussen.
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