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Doe
De Duurzame
13
Gebruik eens een

Doe mee met De Duurzame 13
Ecologisch Spik en Span

ecologisch wasmiddel.
Dezelfde
reinigingskracht,
vaak dierproefvrij,
beter voor huid,
luchtwegen en milieu.

In januari startte De Groene Belevenis
met de campagne Doe De Duurzame
13. Met elke maand een nieuw en leuk
doel om te realiseren, maken we Leusden en omgeving een beetje groener en

duurzamer. Deze keer vinken we samen
nummer twee van de DoeLijst af: Ecologisch Spik en Span.
Meer licht en warmte, fluitende vogels,
een krokusje hier en daar. Lentekriebels:
we willen weer graag naar buiten, genieten van een andere omgeving. Maar ook
binnenshuis zijn we toe aan verandering... Tijd voor de voorjaarsschoonmaak.
Ramen lappen, meubels en vloer in de
boenwas, de badkamer een grote beurt en
die berg wasgoed lekker wegwerken. Dit
is hét uitgelezen moment om onze reguliere schoonmaak- en wasmiddelen eens
te vervangen door ecologische varianten.
Beter voor onze huid, onze luchtwegen en
het milieu. En de reinigingskracht blijft
onveranderd goed.
AFWASMIDDEL TOT VLOERZEEP
Afwasmiddel, WC-reiniger, vaatwastabletten, wasmiddel en -verzachter, glasreiniger, ontvetter, allesreiniger, ontkalker, vloerzeep… Voor elke klus is er
wel een ecologisch product. Natuurlijke
schoonmaak- en wasmiddelen bestaan uit
plantaardige grondstoffen en zijn geheel
biologisch afbreekbaar. Ook zijn de verpakkingen vaak minder milieubelastend.

Nog een voordeel: er wordt meestal niet
getest op dieren. Het ecologische assortiment in winkels en supermarkten groeit
nog steeds met merken als Klok, Groenland, Frosch, Lilly’s Eco Clean, Ecover en
Sonett. We belichten er hier graag eentje:
Europa’s marktleider Frosch (voorheen
Froggy).
ECOLOGISCHE VISIE VAN FROSCH
Op meerdere fronten draagt Frosch haar
ecologische visie uit. Productmanager
Edwin Kuijpers: “Ons hoofdkantoor in het
Duitse Mainz draait volledig op zonne- en
windenergie. Ook realiseren we 570 ton
CO2-reductie per jaar. Hoe? De producent
van onze 100% gerecyclede én recyclebare verpakkingen is naast de fabriek gevestigd, wat jaarlijks 1500 vrachtwagens
scheelt.” Kuijpers vervolgt: “Met een eigen
waterzuiveringstation reinigt Frosch al
het gebruikte water tijdens het fabricageproces. Voor de schoonmaakproducten
wordt duurzame palmolie gebruikt, maar
wij zoeken naar Europese alternatieven
zoals olijf-, koolzaad- en lijnzaadolie.”
Kortom: goed voorbeeld doet goed volgen,
toch? Laten we beginnen aan die ecologische voorjaarsschoonmaak!

doededuurzame13.degroenebelevenis.nl

