
Het Bucketlist boek

voor een groene wereld





150 dingen die je kunt doen  
om de wereld te redden

voor een groene wereld



Ik ben Elise, aangenaam *handjes schudden*!  

In 2015 schreef ik mijn eerste boek. Het Bucketlist Boek bleek algauw  

een bestseller te worden dus een vervolg kon niet langer uitblijven.  

Daarom maakte ik een reeks bucketlist boeken met dingen  

die jouw leven zullen verrijken, Dit is er eentje van.  

Kijk voor de volledige reeks op www.elisederijck.com 

of volg alles op Instagram en Facebook via @elisederijck. 

Ik hoop dat jullie evenveel plezier zullen beleven aan dit boek 

als ik aan het maken ervan.



De inleiding van een boek lezen is waarschijnlijk een van de saaiste dingen die je 
kunt doen. Je gaat natuurlijk liefst meteen aan de slag met de 150 uitdagingen  
die ik voor jou bedacht heb. Dus als je hier gekomen bent via uitdaging 29  
verdien je een schouderklopje voor je gehoorzaamheid.
 
Wel schouderklopjes, geen wijzende vingertjes!
Ik ga je niet vertellen hoe erg onze planeet er aan toe is, dat weet je zelf ook 
wel en daar zijn veel interessantere boeken over. Maar we kunnen niet ontkennen 
dat we onze levensstijl moeten aanpassen. Hoe doe je dat nu juist en wanneer  
doe je genoeg? 
 
DE SPELREGELS (spoiler: die zijn er niet)
Jij kiest wanneer je jezelf een vinkje gunt. Je kunt iets afvinken als je de opdracht 
hebt uitgevoerd, maar je kunt er ook voor kiezen om het pas af te vinken  
als je jezelf een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd. Hoe ver jij wilt gaan,  
beslis je helemaal zelf, als je maar iets doet!
 
Onthoud dat zelfs ik, die hier een boek over mocht schrijven, geen expert ben. 
 Integendeel! Op een schaal van geitenwollensok tot een First Class vliegreis  
naar Nieuw Zeeland, ben ik waarschijnlijk een would-be geitenwollensok in Economy 
Class. Ik moet dus nog veel leren en ga samen met jullie de uitdaging aan  
om onze planeet te redden.
 
Achteraan dit boek vind je ruimte om je eigen ideeen op te schrijven  
en heb ik (hopelijk) interessante websites verzameld die je kunnen helpen  
bij jouw nieuwe levensstijl.
 
Deel je ervaringen met de officiele hashtag #mygreenbucketlist.
 
Heb je opmerkingen, tips of suggesties? Laat het me weten via Instagram  
(@elisederijck) of op Facebook (Elise De Rijck - Books and Stuff)  
of via mygreenbucketlist@elisederijck.com.  
Liefdesbrieven mogen naar hetzelfde adres gestuurd worden. Plastic is so last s

eason!

..

..

' '



1.   Een bucketlist maken.

2.      Lever je lege batterijen in.  
  De grondstoffen worden  
 gebruikt om o.a. brilmonturen  
en wekkers te maken. 

#mygreenbucketlist

  SaaAaAai!  Ik beloOf dat De rest   van dit boeK lEuker wordt.



3.   Vang insecten en laat ze vri
j  

 in plaats van ze dood te meppen of te stofzuigen*.  

Ook die spin op je slaapkamer. 

4.    Eet een ijsje op een hoorntje.  
Dat spaart weer een potje  
  en een plastic lepeltje uit. 

#mygreenbucketlist

* iK WeEt dat je DAT doet.

 SoRry.  
VanAf hier WORDT het Echt leukEr! 

Ik zeI toch daT het LEUKer   Ging worden.

5.    Hang een vetbol in de tuin voor vogels  
  die bij jou komen overwinteren.



6.     Dikketruiendag!  
Hoeveel truien kun jij boven elkaar aandoen? _______

Lukt je dit ook met sokken? Laat zien: 

#mygreenbucketlist

(Kleef hier een foto)



7.        Haal een lidkaart bij de bibliotheek  
  zodat je niet elk boek moet aankopen. 

6.     Dikketruiendag!  
Hoeveel truien kun jij boven elkaar aandoen? 

#mygreenbucketlist

 Uitzondering: mijn boeken.  Die blIJf je natuUrlijK gewoOn kopen! 
#elisederijckbooks

  Kleef een  
‘GEEN RECLAME A.U.B.’ 
-sticker op je brievenbus. 

 Je kunt deze gratis aanvragen via je gemeente.  Wil je ook geen geadresseerde reclame meer ontvangen?    Schrijf je dan in op de Robinsonlijst (www.robinson.be)   voor Belgie of via postfilter.nl als je in Nederland woont. 

8.

..



datum       Douchetijd
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec

DAT kANBETER

DiT IS vE
RDACHt snel. Ben je wel

zeker da
t je fris r

uikt?

9.     Time je douches en probeer  telkens een nieuw record te verbreken.   Hoe snel kun jij douchen? 

datum       Douchetijd
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec
 / /         min     sec

DAT kANBETER

DiT IS vE
RDACHt snel. Ben je wel

zeker da
t je fris r

uikt?



10.      Neem deel aan een #beachcleanup.

Welk strand heb jij helpen opruimen? _________ 

11. Plant een boom! 
The best time to plant a tree   was 20 years ago.    The next best time is today.



12.      Zet de tv uit  
 en ga een avondje sterren kijken. 



13.    Doe dat nog eens, maar kies nu een plekje  
  van waaruit je de zonsondergang kunt aanschouwen.

14.   Kies voor een staycation  
  ofwel vakantie in eigen land.



DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
DAG 6
DAG 7
DAG 8
DAG 9
DAG 10
DAG 11
DAG 12
DAG 13
DAG 14
DAG 15
DAG 16
DAG 17
DAG 18
DAG 19
DAG 20
DAG 21
DAG 22
DAG 23
DAG 24
DAG 25
DAG 26
DAG 27
DAG 28
DAG 29
DAG 30

1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17 18  19 20  21 22  23 24 25  26 27 28 29 30 

15.   Speel de #minsgame  
  van theminimalists.com.  
Hoe minder spullen je hebt, hoe minder  
 nieuwe dingen je wilt hebben.  
En dat is dan weer goed voor onze planeet. 

#mygreenbucketlist

All we need is less.



DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
DAG 6
DAG 7
DAG 8
DAG 9
DAG 10
DAG 11
DAG 12
DAG 13
DAG 14
DAG 15
DAG 16
DAG 17
DAG 18
DAG 19
DAG 20
DAG 21
DAG 22
DAG 23
DAG 24
DAG 25
DAG 26
DAG 27
DAG 28
DAG 29
DAG 30

1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17 18  19 20  21 22  23 24 25  26 27 28 29 30 

Zo werkt het: daag iemand uit  

(of breng een groepje vrienden bijeen)  

 om samen minimalistischer te gaan leven. 

Op dag 1 doe je een ding weg. 

  Op dag 2 doe je twee dingen weg.

 Tot je op dag 30 dertig dingen weg moet doen.

Wie van jullie kan dit het langst volhouden?  

  ________________ 

' '





OUR GENERATION  
WILL SAVE  

THE PLANET.



TIPS VOOR EEN DUURZAME LEVENSSTIJL!

Dit overzicht is (gelukkig) niet volledig. Vind zelf nog meer duurzame merken en 

voeg ze toe aan deze lijst. Deel je beste tips met #mygreenbucketlist.

BOEKENTIPS
* Het Zero Waste Project - Jessie en Nicky kroon

* Dit is een goede gids (voor een duurzame lifestyle) - Marieke Eyskoot

* Zakboek voor de bijentuin - Bart Vandepoele, Bruno Remaut, Marc Verachtert 

* Minimalism - Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus

* Hoe je stopt met plastic - Will Mccallum

* _______________________________________________________

* _______________________________________________________

* _______________________________________________________

* _______________________________________________________

* _______________________________________________________

WEBSITES & BLOGS
* www.bewustverbruiken.be

* www.schonestadsmeisje.com

* www.zerowastebelgium.org

* www.hetzerowasteproject.nl

* www.schonekleren.be

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________



ZERO WASTE WEBSHOPS
* www.bag-again.nl

* www.zerow.nl

* www.levenzonderafval.com

* www.earthrebels.nl

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

DUURZAME WEBSHOPS
* www.thehumble.co

* www.waschbaer.nl

* www.greenjump.nl

* www.eco-logisch.nl

* www.kudzu.be

* www.ecomondo.nl

* www.loopedgoods.com

* www.sebio.be

* www.biggreensmile.nl

* www.miisha.nl

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________

* ________________________________
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