DUURZAAM VERBLIJVEN
Licht:



De laatste doet het licht uit. Graag extra aandacht vragen aan je leden als ze de
slaapkamer verlaten.
Let erop in de dagzalen dat je enkel dat licht gebruikt dat je nodig hebt. Je kan kiezen
uit gezellig licht met de spots ofwel functionele felle verlichting en schakel overdag
lichten uit waar niemand aanwezig is!

Elektriciteit:



Laat geen installaties de ganse dag aanliggen.
Doe de radio uit wanneer je buiten gaat spelen.

Warmte:



Laat de slaapzaaldeur gedurende maximum 15 minuten volledig open staan. Op die
tijd is ze volledig verlucht.
Blokkeer de deuren niet! Deze moeten ervoor zorgen dat de warmte blijft waar ze
nodig is, binnen! In de zomer kan je de warmte op dezelfde manier buiten houden.

Water:





Water nodig voor een spel: Gebruik de kraantjes buiten, dat is regenwater, zo verspil
je niet onnodig het drinkwater.
De toiletten zijn uitgerust met een spoelstop, daardoor kan het gebeuren dat kinderen
na de grote boodschap te weinig doorsassen met het risico op verstoppingen. Wil
dagelijks de toiletten daarop controleren.
Het spoelwater van toiletten in Eekhoornnest(A) en de gang is regenwater, het ziet
er dan ook wat bruiner uit dan op de andere plaatsen.
Het warm water wordt geleverd door een zonneboiller. Hou daarmee rekening bij het
afnemen van warm water overdag.

Poetsen:




Wij voorzien zelf milieuvriendelijke producten.
Respecteer de aangegeven dosering, dat werkt beter én is goedkoper.
Het gebruik van bleekwater is NIET toegelaten!

Aankopen:







Er zijn voldoende winkels in de buurt ook voor grote groepen (Makro), je hoeft geen
massa’s diepvrieswaren mee te brengen.
Vermijd individuele verpakkingen en gebruik plooiboxen of kartonnen dozen ipv
plastic zakjes
Wij hebben een drankvoorraad ter beschikking met retour-flesjes. Zo vermijd je blik
en brik als afval.
Het water van de kraan is uitstekend als drinkwater te gebruiken!
Je kan ook overwegen om verse melk rechtstreeks bij de boer te kopen!
Reken goed je hoeveelheden uit om te vermijden dat je achteraf veel moet
weggooien. Toch overschotten? Zeker niet in de vuilnisbak gooien, maar eerst eens
navragen of je er geen volgende groep mee kan plezieren als je het niet zelf mee naar
huis wil nemen.

Omgeving:





Respecteer alle groen van struikgewas tot boom
Hak nooit zelf bomen om (ook geen dode!)
Verwijder steeds het gebruikte spelmateriaal uit het bos
Controleer de omgeving van je terrein op zwerfvuil

