Vijf richtlijnen voor een blauw, circulair leven
LEEFREGEL 4: VERVANG IETS DOOR NIETS

We willen het liefst altijd alles hebben. Maar serieus, hoe vaak gebruik je die
boormachine nu echt? En je kunt er donder op zeggen dat je buurman er ook een
heeft. Volgende keer dat je op het punt staat iets nieuws te kopen, kun je jezelf
dus afvragen: heb ik dit echt nodig? Misschien blijk je makkelijk zonder te kunnen.
Of misschien kun je het huren of lenen. Dat zorgt er niet alleen voor dat er minder
spullen gemaakt hoeven worden, maar het is ook nog eens goed voor je portemonnee!

JE LEVEN VERBLAUWEN?

Naast de kledingbibliotheek en de minibiebs, die door anderen worden gerund,
kun je het heft ook in eigen handen nemen. Print en knip de kaartjes op pagina 2
uit. Vul op het ene kaartje in wat je uit kunt lenen, en op het andere kaartje wat je
graag van een ander zou lenen. Prik het bij je plaatselijke supermarkt op het
advertentiebord. Je kansen vergroten? Hang de kaartjes ook in het buurtcentrum,
op school en bij je sportvereniging op.

BEZINT EER GE PRINT - EN WEGGOOIT

Check voor je gaat printen je printerinstellingen, zodat je alleen pagina 2 uitprint.
En ken je de chekclist uit je hoofd, doe het dan bij het oud papier. Van oud papier
wordt namelijk weer nieuw papier en karton gemaakt - zo help je bij het sluiten
van nog een reststroom. Blauw tot het einde :-)

BLUECITY

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De in BlueCity gevestigde ondernemers sluiten kringlopen en realiseren een maatschappij waarin afval
geen waardeloze reststroom is, maar een waardevolle grondstof.
Met de campagne Bring Back Balance wil BlueCity de blauwe, circulaire economie
tastbaar wil maken. Meer weten? Check bluecity.nl/bringbackbalance en lees
meer over hoe je je leven kunt verblauwen.

www.bluecity.nl

@bluecity010

TE LEEN AANGEBODEN
Omschrijving:

#bringbackbalance

Naam:

Datum:

Telefoon:

E-mail:

Kopen? Doodzonde! Lenen is beter voor het milieu én voor je je portemonnee.
Lezen hoe je je leven kunt verblauwen? Check www.bluecity.nl/bringbackbalance
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Kopen? Doodzonde! Lenen is beter voor het milieu én voor je je portemonnee.
Lezen hoe je je leven kunt verblauwen? Check www.bluecity.nl/bringbackbalance
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