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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Kast of Dressoir!
Vandaag ga je met de kast of dressoir aan de gang, de kast waarin je ook 
je mooiste dingen bewaart. 
Ook in deze kast: het glas hoeft maar half vol. Echt!  Dit is een kast 
waarvoor zeker geldt: Minder is meer.   

STAP #1 
Je bent misschien gewend om zoveel mogelijk op de bovenste plank te bewaren. Als je dat doet 
ziet je kast er al snel rommelig uit.   
Het is handig om de spullen die je vaak gebruikt op ooghoogte te zetten.   

Voor de opbergers, mandjes of voorraadbussen, geldt: houd het schoon en simpel.  
Je hebt er niet veel nodig, een paar voldoen vaak al.  

STAP #2 
Plank voor plank haal je de kast leeg en beoordeel je of de items:  
- In deze kast thuishoren.  
- Ergens anders in huis horen.  
- Weg mogen.  

STAP #3 
Even een doekje over de lege planken. 

STAP #5 
Servies en andere dingen die je zelden gebruikt zet je bovenin.

STAP #4 
Zoals gezegd; spullen die je vaak gebruikt zet je op ooghoogte neer.  
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STAP #6 
Zware spullen zet je onderin de kast.  

STAP #7 
Vervolgens deel je de kast in met de overige spullen.  
Zet je spullen achter elkaar in de kast? Liever niet natuurlijk, maar wat je vaak gebruikt zet je dan 
vooraan. 

Bij alles wat je naast elkaar zet, zorg je ervoor dat je er met je hand tussen kunt. Dit zorgt ervoor 
dat alles beter zichtbaar is en je er beter bij kunt. 
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Kast of Dressoir! (2)

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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