
Zit er een vetvlek in je favoriete trui? Verwijder de vlek zodat je trui weer als 
nieuw is. We dagen je uit om je kleding en schoenen schoon te maken met een 
milieuvriendelijk schoonmaakmiddel van ingredienten die je in huis hebt.

verwijder vlekken op 
natuurlijke wijze

verzorgen:

Wist je dat: Duizenden chemicaliën uit onze schoonmaakmiddelen in onze waterwegen en zelfs in ons 
drinkwater terechtkomen? Dat moet er weer uitgefilterd worden.

Denk na: Welke kledingstukken gebruik je niet meer omdat er een vlek op zit die er niet meer uit gaat? 
Verzamel een aantal kledingstukken en schoenen om schoon te maken.

Verzorgen: Doe onderzoek! Vraag aan een ouder, de buren of bekijk online wat natuurlijke opties voor 
schoonmaakmiddelen zijn. Denk aan baksoda, citroen of azijn. Doe dit samen met een volwassene.

Kan je ook iets anders bedenken? Wat werkt het best? Of weet je een andere milieuvriendelijke manier? 
Vertel ons over je idee!

Laat ons zien wat je gedaan hebt: Maak een foto van wat je gedaan hebt en lever het online in.

uitdaging 5

Vind je het lastig om te beginnen? Geen probleem! Hieronder vind je extra inspiratie.



maak je eigen 
milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddel 
met baksoda en azijn

inspiratie:

uitdaging 5

Ga op zoek naar baksoda. Pak ook natuur- of schoonmaakazijn. stap 1

Wat wil je schoonmaken? Voor een stuk kleding gebruik je alleen de baksoda 
gebruiken. Wil je een koffiezetapparaat schoonmaken? Of potten en pannen? 
Alles met een metalen buitenkant kan je schoonmaken met een mengsel van 
baksoda en azijn.

stap 2

Uitleg: Je kan een vlek uit kleding halen of het koffiezetapparaat 
laten glimmen met een eigengemaakt schoonmaakmiddel dat 
beter voor het milieu is.

Met baksoda kan je nog veel meer dingen schoonmaken. Je kan baksoda droog op de 
bank of andere meubels strooien, een uur laten zitten en dan met de stofzuiger 
opzuigen. Dat haalt muffe geurtjes eruit. Je kan er ook klei mee maken of stickers 
verwijderen. Zorg wel dat er bij het uitvoeren van het idee altijd een volwassene is. 

Meng een eetlepel van de baksoda met een klein beetje water. Net genoeg zodat het 
nat is maar niet té vloeibaar. Wrijf het mengsel nu op de vlek. Laat het een uur zitten en 
doe het in de wasmachine. Hopelijk is nu de vlek eruit! Anders kan je het nog een keer 
proberen en het mengsel wat langer laten zitten voordat je het weer wast. 

Meng een eetlepel van de baksoda met een klein beetje azijn. Het mengsel gaat er 
een beetje van bubbelen! Nu kan je met een spons je pot schoonmaken. Dat doe je 
door het mengsel te wrijven op de buitenkant. Je kan proberen het helemaal te laten 
glimmen.

Vlek in kleding schoonmaken:

Koffiezetapparaat, potten of pannen schoonmaken:

We zijn benieuwd naar jouw idee!


