
O
P DIE oog af is dit ’n 
doodgewone 2 L-koel-
drankbottel, maar vir 
Colleen Black (35) is 
dit ’n wonderwerk. Dis 
as’t ware haar vullis-
drom, en ná langer as 
vier maande is die 

plastiekbottel nog net halfvol. En om te 
dink sy het voorheen elke week minstens 
een groot swart sak met huishoudelike 
gemors gevul om weggery te word!

Maar dit was voor Colleen, van Ballito 
aan KwaZulu-Natal se noordkus, besluit 
het om so omgewingsvriendelik moont-
lik te leef. Deesdae is die koeldrankbottel 
voldoende vir al haar nieherwinbare vul-
lis. Van haar groot vullisdrom het sy  
intussen ontslae geraak. 

D
IT het als begin toe Colleen 
twee jaar gelede aanlyn af-
kom op artikels deur die 
Amerikaanse “groen kam-
pioen” Bea Johnson, wat al 
sedert 2008 saam met haar 

gesin afvalvry leef. Colleen het ter-
stond besluit om haar voor-
beeld na te volg. “Ek wou 
sien hoeveel afval ek  
lewer en met hoeveel 
ek dit kan verminder.” 

Sy het begin deur 
selektief te koop en 
nie onnodige verpak-
kingsmateriaal huis 
toe te bring nie. En 
toe begin sy met die 
glasfles. “Ek het gedink 
ek sal dit binne ’n maand 
vol maak, maar dit het ein-
delik 10 maande geduur om 
daardie fles te vul.” Sedert 2015 doku-
menteer sy haar afvalvrye reis op haar 
blog, Life Lived Simply. 

Om selektief te koop is eintlik tweede 
natuur vir Colleen. Sy is op Eshowe en in 
Pietermaritzburg grootgemaak deur 
haar enkelma, Shelley. “Ons het nie baie 
geld gehad nie; daarom was ons altyd 
spaarsaam en het ons nooit vermors nie. 

“Ek gebruik baie min grimering en kyk 
baie mooi wat dit bevat voor ek dit koop. 
Sommige grimering bevat petroleum-
byprodukte en nog nare bestanddele. Ek 
het al my oogomlyner gemaak deur 
amandels te brand, fyn te druk en met ’n 
druppel olie te meng. Of meng dit met 
natuurlike seep om maskara te maak. ’n 
Mens kan die resepte op die webtuiste 
therogueginger.com kry.”

Haar behoefte om eenvoudiger en  
beter te leef word ook deur haar geloofs-
oortuigings aangespoor. “Ek voel die 
Here het die aarde geskep en ons minag 
dit. Ons moet beskermers van die aarde 
wees; pleks daarvan vernietig ons dit.”

Colleen bestuur ’n skoonmaakonder-
neming en Erik, ’n landbou-ingenieur, 
ondersteun hul rommellose huishou-
ding. Maar mense verstaan dit nie aldag 
nie. “Ek dink aan die begin het ek almal 
gek gemaak.” 

Tog probeer sy nie haar opvattings in 
mense se keel afdruk nie; sy stel liewer ’n 
voorbeeld. 

“Aan die begin het ek nooit verwag om 
so goed te vaar nie; daarom het ek nie 
mooi tred gehou van als nie. Maar ons 
bespaar beslis. Ek hoef net in mense se 
winkelwaentjies te kyk . . . Dis vol skyfies, 

Colleen gebruik net ’n koeldrank-
bottel vir al haar gemors – en in vier 
maande raak dit net halfvol! Hoe op 

aarde kry sy dit reg?     Deur  NADIM NYKER

HOOFFOTO: Colleen Black wys hoeveel rommel sy in 10 maande tus- 
sen 2015 en 2016 versamel het. BO en HEEL BO: Slim vermors sy op  
alle fronte minder. Tuis gebruik sy so min water moontlik, en sy neem 
bakke saam winkel toe sodat sy nie houers hoef te koop nie.

BO: Sy borsel haar tande 
met ’n houttandeborsel 
en ’n mengsel van onder 
meer ment en naeltjie-
olie. LINKS: Vars produk-

te kom in sakkies van net.
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verwerkte kosse, mikro-
golfspringmielies, al die 

smaakmiddels, koeldranke – 
ons het niks daarvan nie.” 

LEEF SO SONDER AFVAL
Colleen het begin deur Bea se vyf begin-
sels te volg. “Weier, verminder, her-
gebruik, herwin, verrot, en net in daardie 
volgorde,” stippel Bea dit uit in haar boek 
Zero Waste Home.

1 Weier
Colleen het begin deur te weier om 
onnodige goed te aanvaar.

“Mense gee jou visitekaartjies, 
gratis pamflette, koerante, plastieksakke, 
koffiebekers, bottelwater . . . Wanneer jy 
nee sê vir sulke goed, is dit wonderlik 
hoeveel jy uit jou lewe uitsluit.” 

As ’n kasregisterstrokie reeds gedruk 
is, aanvaar sy dit, want sy sal liewer be-
hoorlik daarmee wegdoen (die strokies 
kan nie herwin word nie weens die plas-
tieklagie daarop). Maar oor die algemeen 
vermy sy items wat net een keer gebruik 
kan word. As ons almal weier, meen sy, 
sal dit ’n groot verskil maak. 

2 Verminder
“Ons moet ons verbruik vermin-
der. Hou op so baie inkopies 
doen,” sê Colleen. “Verkoop of gee 

items weg wat jy nooit gebruik nie sodat 
iemand anders daarby kan baat vind. 
Kies vars produkte pleks van verwerkte 
kos. Dit het gewoonlik minder verpak-
king en dit beteken minder rommel.” 

3 Hergebruik
Colleen hergebruik sakke en 
neem houers saam wanneer sy 
wegneemetes koop. “Skakel oor 

na herbruikbare strooitjies, herbruikbare 

wegneemkoppies, lapservette en katoen-
lappe. Hergebruik leë flesse en bottels.”

4 Herwin
Die meeste mense dink solank 
jy herwin, gee dit jou ’n vrypas 
wat jou verbruikgewoontes  

betref. Colleen maan: “Net omdat iets 
herwinbaar is, beteken dit nie dit word 
herwin nie.” Herwinning is ’n duur pro-
ses; sonder jou medewete beland van die 
goed wat jy nougeset versamel het op ’n 
stortingsterrein. Colleen beperk herwin-
ning deur selektief inkopies te doen. 

5 Verrot
Goed soos koffiemoer, teeblare 
en skille word in die tuin gegooi 
en ontbind vinnig. Colleen bêre 

ander kosafval in ’n 2 kg-bak in haar 
vrieskas. Wanneer dit vol is, gooi sy die 
inhoud ’n ander houer in die tuin met ’n 
stewige deksel. In die bodem is klein gate 
geboor,” verduidelik sy. 

“Ek gooi die afval in ’n laag in die hou-
er en bedek dit met grond. Ek hou aan 
lae gooi tot die houer vol is. Die mikro-
bes en erdwurms in die grond breek dit 
af en ná ’n ruk het ek kompos.” S

’N WÊRELD VAN AFVAL

Suid-Afrikaners skep 54 425 t vullis 
per dag. Ons is die 15de grootste produ-
seerders van vullis ter wêreld. 

Die deursneehuishouding in Suid-Afrika 
skep 730 kg vullis per jaar. 

Sowat 15 t plastiek beland elke minuut in 
die see; dis 8 miljoen t per jaar. 
ECOBRICKS

Enige 2 L-plastiekbottel vol niebiologiese 
afval kan as ’n eko-baksteen gebruik 
word. Die EcoBrick Exchange-program ge-
bruik geskenkte “vullisbottels” om huise, 
verhewe tuinbeddings, banke vir parke en 
tuine, grensmure en tydelike uitstalruim-
tes te skep. Hulle werk nou daaraan om in 
Port Elizabeth ’n eko-baksteen-skool te 
bou. Dit sal glo net 6 000 eko-bakstene 
verg. “Jy kan al jou vullis so in ’n bottel sit 
en hulle bou skole en huise daarmee,” sê 
Colleen Black. Vir nog inligting, gaan na 
ecobrickexchange.org. 
EKSTRA BRON: PLASCONTRENDS.CO.ZA

Hoe kry sy dit reg? Eerstens het sy plas-
tieksakke, polistireenbakkies en soort-
gelyke verpakking vir vrugte, groente en 
ander produkte taboe verklaar. Wanneer 
sy inkopies doen, sorg sy dat sy so min 
moontlik nieorganiese materiaal en dus 
potensiële rommel huis toe neem.

Ons kry Colleen in ’n supermark op 
Ballito om te sien hoe sy dit doen. Sy kom 
aan met ’n hand vol sakkies van net ge-
maak om haar inkopies in te verpak. Die 
kleiner vars produkte, soos appels en 
neute, word in die netsakkies gepak.  
Groter vars produkte, soos slaaikoppe, 
word los geweeg en in die waentjie ge-
plaas. O, en natuurlik ’n bottel wyn.

By die betaalpunt word alles in her-
bruikbare papiersakke gepak. En sie-
daar: die hele week se kruideniersware 

vir haar en haar man, Erik, met feitlik 
niks om weg te gooi nie.

Dis nou al twee jaar dat Colleen so leef 
en sy is net oor een ding spyt: dat sy nie 
gouer begin het nie, vertel sy toe ons by 
haar huis instap.

Die donkerkop beduie na ’n glasfles  
bo-op haar yskas. Dit is vol kasregister-
strokies, papiertjies, snesies en plakkers, 
nieherwinbare goed wat ander weggooi, 
maar wat haar eerste herwinningsreis 
ver sinnebeeld. Deesdae druk sy sulke ge-
mors in die 2 L-koeldrankbottel. 

En wanneer die plastiekbottel vol is? 
Dan word die bottel met inhoud en al 
omskep in ’n sogenaamde EcoBrick, wat 
gebruik kan word om onder meer behui-
sing te bou. (Sien die kassie.)

Dis mos nou hoe ’n mens herwin.

TATTA, DROM, 
TE MIN VULLIS 
VIR JOU!
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