GROTE WASJES - KLEINE WASJES

Zo, de feestmaand december is weer achter de rug. We gaan weer over tot de orde van de was.
De was? Ja, want bij klanten en in de workshops komt ‘de was’ regelmatig ter sprake. Of eigenlijk de
continue stroom aan was. Die overal hangt, ligt, slingert en nooit lijkt op te houden. En waar je wel
eens moedeloos van wordt.
Voor mij een goede reden om eens te spitten in de was. Want wassen is veel meer dan de was in de
wasmachine stoppen. Daarom heb ik alle was-stappen en de was-valkuilen op een rij gezet. Loop je
vast met de was? Check hier welke stap je vergeet of overslaat en versla de was.
Komen ze:
Kleding uittrekken
Het was traject begint eigenlijk al bij het uittrekken van je kleding:
 Wat doe je met die kleding? Gaat het in de was? Gooi het direct in de wasmand.
 Kleding nog een keer dragen? Hang ’t uit over een stoel of op een hanger voor het open raam.
 Heb je kleding gelucht en doe je die voorlopig niet aan? Hang deze kleding gerust in de kast,
eventueel in een apart deel als je daar de ruimte voor hebt.
Wasgoed verzamelen
Naast kleding was je ook keukengoed, handdoeken en linnengoed:
 Leer jezelf en je huisgenoten aan om alle was in wasmanden te verzamelen. Zet je wasmanden op
strategische plekken zoals de (kinder)slaapkamer(s), overloop en badkamer.
 Spreek met elkaar af: Zit het niet in de wasmand dan wordt het niet gewassen.
 Natte thee-, handdoeken, dweiltjes en washandjes gaan pas in de wasmand als ze droog zijn.
Zo voorkom je ’t weer en nare luchtjes.
Wasgoed sorteren
Globaal kun je wasgoed op 2 manieren sorteren:
 Op kleur: donker - licht/wit - bont/gekleurd en fijne/hand of wolwas.
 Op temperatuur: de meeste was wordt op 30 of 40 graden goed schoon.
 Draai ook af en toe een hete was met dweiltjes of thee-, handdoeken en een half kopje witte
natuurazijn. Hiermee reinig je meteen de wasmachine.
Was erin én eruit
Hier begint het plannen en puzzelen:
 Wanneer ben je thuis? Hoelang duren jouw wasprogramma’s? Hoeveel was kan er in de droger?
Komt wassen op vaste dagen beter uit? Of wacht je op genoeg was voor een volle trommel?
e
 Was je overdag? Begin de dag met een rondje wasmanden en zet de 1 was aan.
 Was je ’s avonds? Zet de machine op tijd aan zodat de was eruit kan voordat je gaat slapen.
Het allerbelangrijkst is dat je ook tijd reserveert voor de volgende stappen. Daar loopt het vaak mis:
Drogen
Niets lekkerder dan de geur van gedroogde was:
 Hang de was buiten in de wind of op het wasrek binnen. Zo droogt je de was gratis en voor niks.
 Of droog de was in de droger en reinig na elke droogbeurt de pluizenfilter. Daarmee voorkom je
dat de pluizen vieze geurtjes aan je kleding afgeven.

Vouwen en strijken
Haal je de was van de lijn of van uit de droger?
 Creëer een (opklapbaar) werkblad waar je kunt vouwen en stapelen. Doe dit dicht bij je wasplek
of zo dicht mogelijk bij de kasten waar je de was in opbergt.
 Vouw alles dat niet gestreken hoeft te worden, direct op.
 Strijk je voordat je iets aandoet? Doe dit de avond van te voren en niet in de (drukke
gezins)ochtendspits waarin er nog van alles kan/moet gebeuren.
 Is strijken niet je ding? Maak het aantrekkelijk: zet een muziekje op, luister naar een podcast of
luisterboek. Of strijk voor de TV.
Opbergen
Ook deze stap wordt vaak vergeten. Dan slingert de schone en gevouwen was nog rond:
 Probeer direct alle schone, gevouwen of gestreken in de kasten op te bergen.
 Lukt dit niet? Verzamel de was in (heup)wasmanden en maak er een avondroutine van.
 Gaan de kinderen - of ga je zelf naar bed? Ruim dan de was op en leg meteen de kleding en
handdoeken voor de volgende dag klaar. Dit is écht zo gepiept en scheelt ’s morgens weer tijd.
Kortom: wassen is niet moeilijk maar alle stappen kosten wel tijd. En die tijd schatten we nog wel
eens te krap, of helemaal niet, in. En daardoor ontstaat achterstand en dat frustreert.
Loop je hier tegenaan? Klok eens hoeveel tijd je écht bezig bent met alle stappen van de was.
Hierdoor leer je de tijd beter inschatten en kun je beter plannen. En overleg ook met je huisgenoten:
Wie doet wat? En wanneer? Zo sta je er niet alleen voor!
Kom je er met bovenstaande tips niet uit? Heb je hulp nodig met het opzetten van een ‘wasplan’?
Of wil je samen met mij je kleding- en linnenkast op orde brengen? Neem contact met me op dan
bespreken we hoe ik je kan helpen. Dat is mijn vak én ik vind het leuk om te doen!
Succes!
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