water challenge@home
Opdracht 2: Water in de garderobe
kleren

Kies een van deze twee opdrachten

De grote
kleerkastactie

stel een waterarme
outfit samen

Belgen dragen maar ongeveer 12% van
hun garderobe (de resterende 88%
blijft dus altijd ongebruikt!).
Hoe zit het met jouw kleerkast?
Haal alles uit je kleerkast en maak
2 stapels:

Onze outfits bestaan uit verschillende
soorten stof. De ene heeft al een grotere
watervoetafdruk dan de andere.

🔹 Eén met de kleren die je in de laatste
2 maanden gedragen hebt.

🔹 Eén met de rest.

Maak zeker een foto van je stapels!
Sorteer de kleren uit de tweede stapel.
Wat je nooit draagt en wel kan missen
breng je bv. naar de Kringwinkel.
Deel de foto van je stapels in de
Facebookgroep!
Gebruik de hashtag: #waterchallenge

Open je kleerkast en bekijk uit welke soort
je kleren gemaakt zijn: katoen, wol,
polyester, linnen... en ook of je ze nieuw of
tweedehands kocht.
Ken je de stof niet?
Op de etiketten staat altijd het materiaal
vermeld.
Stel een outfit samen waarbij de
watervoetafdruk zo laag mogelijk is (liefst
onder 1000 liter water).
Schrijf op een papier hoeveel liter deze
outfit ‘kost’ en maak een foto van jezelf
met je waterarme outfit.
Deel je foto sowieso in onze Facebook groep
en gebruik de hashtag: #waterchallenge

www.waterchallenge.be

Praktisch aan de slag in 1, 2, 3!
de grote kleerkastactie
Hoe doe je dat?
Maak genoeg plaats naast je kleerkast om
alle kleren eruit te kunnen halen. Bv. op een
bed, een tafel of simpelweg op de grond.
Wat je vorige week of vorige maand hebt gedragen leg je op een stapel. De andere kleren
leg je gewoon op een tweede stapel.
Tip: tel eens hoeveel
kleren je nooit of
bijna nooit draagt en
laat het aan ons
weten in onze
Facebook groep !

Samen of alleen?
Deze kleerkastactie kan je op je eentje doen,
maar het kan extra leuk zijn om het tegelijk
met je partner, huisgenoot of kinderen te
doen.
Maak elk 2 stapels. Vergelijk jouw stapel met
die van de andere en trek een foto.

Hoe sorteer je best je tweede stapel?
Om goed te beslissen over wat je al dan niet
wilt houden, bekijk je best elk stuk apart en
stel je jezelf deze vragen:

🔹 Past het nog?
Pas deze kleren aan als je onzeker bent.
🔹 Heb je echt nog zin om het te dragen?
🔹 Heb je nog een band met dit kledingstuk?
Wat doe je met de ‘mag weg’ kleren?

🔹 Je brengt ze naar een kringwinkel in je
buurt.
🔹 Je kan ze ook ruilen. Organiseer bv. een

swap party met je vrienden of neem aan
een ruilevenement van swhishing deel.

waterarme outfit samenstellen
Hoe doe je dat?
Bekijk goed je kleren: uit welke stof zijn ze
gemaakt? Lees de etikettenals je twijfelt. Gebruik de tabel hieronder om de
watervoetafdruk van elk kledingstuk te
zien en zo je eigen waterarme outfit
samen te stellen (liefst onder 1000l!).
Voor kleding met verschillende soorten
grondstof, kies dan het materiaal met de
hoogste percentage.

De watervoetafdruk van onze kleren
Opgelet voor kunststofvezels. Ondanks hun
lage watervoetafdruk zijn ze helaas geen
goede alternatief: ze zijn niet goed voor onze
gezondheid, en hun onderhoud (wassen,
drogen) veroorzaakt microplastics.

katoen of biokatoen

kunststofvezel

T-shirt - 2500 l
Hemd- 3500 l
Broek- 8000 l
Jeans- 8000 à 10000 l
Rok- 3500 l
Kleed- 5000 l

(fleece, polyester, acryl, nylon)

T-shirt - 15 l
Hemd- 25 l
Broek- 50 l
Rok- 30 l
Kleed- 40 l

bamboo

hennepvezel

T-shirt - 250 l
Hemd- 350 l
Broek- 750 l
Rok- 350 l
Kleed- 400 l

T-shirt - 500 l
Hemd- 700 l
Broek- 1250 l
Rok- 720 l
Kleed- 850 l

wol

linnen of viscosevezel

T-shirt - 667 l
Trui: 1224l
Broek- 1230 l
Rok- 765l
Kleed- 865 l

T-shirt - 700 l
Hemd- 950 l
Broek- 1350 l
Rok- 1040 l
Kleed- 1120l

tweedehands
Goed nieuws! Voor alles wat je tweedehands
kocht (of kreeg) reken je... 0 l !!

Wat is de watervoetafdruk van je outfit? Schrijf
het neer en trek een foto van dit cijfer samen met
je speciale outfit en deel het in onze Facebookgroep!

www.waterchallenge.be

Opdrachtje voor de kleine deelnemers

Van wie was dat?
(Vanaf 4 jaar)
Te veel nieuwe kleren produceren is niet goed voor de natuur en
de mensen, en het vraagt bovendien super veel water die we
anders zouden kunnen gebruiken bv. om te drinken of om planten
en dieren water te geven.
Voor je aan de slag gaat, bekijk deze leuke video van Serafina, een 11-jarige meisje die een
jaar lang geen nieuwe kleding kocht.

💧 Ga kijken in je kleerkast. Zoek, eventueel met hulp van je ouders, een kledingstuk dat

vroeger van iemand anders was. Bv. een t-shirt van je broer of zus? Of een kleedje,
broek of trui die van een vriendje of iemand anders was, iets dat mama of papa in een
kringwinkel of rommelmarkt kocht.
Reken nu even: hoeveel gebruikte kleren vind je? Of vind je er geen?
Kies je favoriete tweedehandskledij en schrijf op van wie dit was.
Plak het papiertje met plakband op het kledingstuk en neemt er een foto van.

💧
💧 Verstuur ons hoeveel kleren je vond en /of je foto door via email of in onze facebookgroep.
Wist je dat...

tweedehands kleren
(ver-)kopen op de rommelmarkt
duurzamer is dan online?

in een chileense woestijn
40.000 ton afgedankte
kledij gedumpt wordt?

Tweedehands ipv. nieuwe kleren
kopen en verkopen is ecologisch
gezien veel beter.
Omdat de bestelwagens
die pakketten leveren zo een
420.000 ton CO2 uitstoten is het
wel beter als je in je streek
(ver-)koopt via garageverkoop,
kringwinkel of op een
rommelmarkt.

Omdat dat het goedkoopst is,
versturen Europa en Noord
Amerika al jaren oude kledij
(bv. afkomstig uit China!) naar
Chili voor de verwerking. Maar
daar wordt de kledij eigenlijk geweigerd -wegens zijn chemische
behandeling- op stortplaatsen.
Zo eindigen ze in de ’vrije zone’,
zoals hier, in de Atacamawoestijn.
Net daarom is het belangrijk om
de waterrekening van kleren te
kennen voor je iets nieuws koopt.

consumenten steeds meer
interesse hebben in
circulaire mode?
Duurzaamheid staat hoger op de
agenda door de groeiende angst
voor de klimaatcrisis. De meeste
consumenten zijn voorstander
van circulaire oplossingen voor
problemen in de textielketen,
zoals “takeback-acties”,
herstelkits en herverkoop die de
merken zelf voorzien en
organiseren. Zo opende
sportbedrijf Decathlon zijn
eigen tweedehands platform.

www.waterchallenge.be

