
  

Richting zelfvoorzienend leven
juist ook in de woonwijk

Peter Schenkels, Druten (bij Nijmegen), gezin met 5 pers., dec. 2012

(voor informatie over workshops Zelfvoorzienend leven: 
pschenkels @hetnet.nl)

Uitgangspunten:

– Doe datgene wat bij je past en waar je aan toe bent

– Onafhankelijk worden van centrale systemen

– Stap-voor-stap

– Kiezen voor low-tech oplossingen

`Don´t fight the existing model, but create a new model that 
makes the old one obsolete´ – Buckminster Fuller
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Zelfvoorzienend leven, nu

● Eigen groenten verbouwen met permacultuurEigen groenten verbouwen met permacultuur

● Eigen kippen (2) in de tuinEigen kippen (2) in de tuin

● Zelf biofruit plukken bij de telerZelf biofruit plukken bij de teler

● Zelf appelmoes makenZelf appelmoes maken

● Zelf brood, taarten, pizza´s, pannenkoeken bakkenZelf brood, taarten, pizza´s, pannenkoeken bakken

● Zelf koken, friet snijden en bakkenZelf koken, friet snijden en bakken

● Groene smoothies, eigen tarwegras, ´onkruid´Groene smoothies, eigen tarwegras, ´onkruid´

● Watervitalisator, spoelwater opvangenWatervitalisator, spoelwater opvangen

● Zelf afwassen, wassen en drogenZelf afwassen, wassen en drogen

● Verwarming overdag op max. 15°C, ´s avonds graadje hogerVerwarming overdag op max. 15°C, ´s avonds graadje hoger

● Eigen compost-toiletEigen compost-toilet



  

Compost-toilet, watervrij

● Werkt volgens het papier-afdekprincipeWerkt volgens het papier-afdekprincipe

  van De 12 ambachtenvan De 12 ambachten

● Bedekken met wc- en keukenpapierBedekken met wc- en keukenpapier

● Aandrukken met stamperAandrukken met stamper

● Bacterien komen aan de lucht, geur verdwijntBacterien komen aan de lucht, geur verdwijnt



  

Zelfbouw compost-toilet
● ´Zelf´ gebouwd: zeer eenvoudig!´Zelf´ gebouwd: zeer eenvoudig!

– Ombouw en staptegel van bouwmarktOmbouw en staptegel van bouwmarkt

– Standaard houten toiletbrilStandaard houten toiletbril

– Plastic emmer met handvatPlastic emmer met handvat

– Eco wc-papier en -keukenrolEco wc-papier en -keukenrol

– Stamper: oude klok met stokStamper: oude klok met stok

● Opgesteld in de schuurOpgesteld in de schuur

● Volle emmer gaat mee met de GFTVolle emmer gaat mee met de GFT

● Kosten: minder dan 50 euroKosten: minder dan 50 euro

● Sinds nov. 2011 reeds 6000 liter drinkwater uitgespaard! Sinds nov. 2011 reeds 6000 liter drinkwater uitgespaard! 
(stand dec. 2012)(stand dec. 2012)



  

WonderWash®

● Handmatig bediende wasmachineHandmatig bediende wasmachine

● Werkt onder drukWerkt onder druk

● Enkele minuten draaienEnkele minuten draaien

● 1, 2 of meer keer spoelen1, 2 of meer keer spoelen

● Spoelwater opvangenSpoelwater opvangen

● Aparte centrifugeAparte centrifuge

  beter: wringerbeter: wringer
● Spaart water en stroomSpaart water en stroom

● In VS te koopIn VS te koop

● In NL tweedehandsIn NL tweedehands



  

Zelfvoorzienend leven (2)
● Overbodige produkten elimineren:Overbodige produkten elimineren:

– Veel E-nummers, kunstsuikerVeel E-nummers, kunstsuiker

  wel natuurprodukten, zoals honing, smoothie, wortelwel natuurprodukten, zoals honing, smoothie, wortel
– Shampoo, wasmiddel, chloor, bleekShampoo, wasmiddel, chloor, bleek

  wel groene zeep, eco-wasbol en wasnotenwel groene zeep, eco-wasbol en wasnoten
– Fluoride, keukenzoutFluoride, keukenzout

  wel (Keltisch) zeezout, solewel (Keltisch) zeezout, sole
– Luchtverfrisser, aftershave, scheerschuim, deodorantLuchtverfrisser, aftershave, scheerschuim, deodorant

  wel etherische oliewel etherische olie
– Ontspiegeld brilleglas, getint glas, zonnebrandcremeOntspiegeld brilleglas, getint glas, zonnebrandcreme

  wel dagelijks zonlichtwel dagelijks zonlicht



  

Zelfvoorzienend leven, toekomst
● Water uit eigen bron, regenwaterWater uit eigen bron, regenwater

● Verwarmen en koken op basis van (eigen) houtVerwarmen en koken op basis van (eigen) hout

● Eigen grijs/zwart water zuivering, helofytenfilter, riet, wilg, vijverEigen grijs/zwart water zuivering, helofytenfilter, riet, wilg, vijver

● Eigen kleding, pottenbakken, mandenvlechten, rietdekkenEigen kleding, pottenbakken, mandenvlechten, rietdekken

● Eigen houtoven bouwen met leemEigen houtoven bouwen met leem

● Eigen tegelkachel, finnoven bouwenEigen tegelkachel, finnoven bouwen

● Eigen huis bouwenEigen huis bouwen

– StrobouwStrobouw

– Zandzakken bouwZandzakken bouw
● Rentevrij, inflatievrij geldRentevrij, inflatievrij geld

  waardevast ruilgeld, ruilmiddelen, ruildienstenwaardevast ruilgeld, ruilmiddelen, ruildiensten
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