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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Kastje onder de Wastafel!
In de meeste badkamers is er onder de wastafel ruimte voor een kastje. 
Dit kastje is net zo belangrijk als het gootsteenkastje in de keuken!  

Dit is de plek voor grote flessen shampoo, haarproducten en dergelijke. Of 
handdoeken. Maak hier dus gebruik van. 

STAP #1 
Haal alle spullen, plank voor plank, uit het kastje onder je wastafel.  

Gebruik je het nog allemaal? Zo niet, weg ermee!  
Dat je iets gekocht hebt betekent niet dat je het moeten houden terwijl je er niets mee doet.  
Soms zijn spullen nu eenmaal niet zo effectief als je gedacht had. Misschien is je buurvrouw er 
wel heel blij mee!  

STAP #2 
Wanneer je een ladekast onder je wastafel hebt, heb je vaak net wat meer mogelijkheden. 

De bovenste lade kun je dan gebruiken voor de spullen die je dagelijks gebruikt.  
Denk hierbij aan je tandenborstel, tandpasta, dagcrème, enzovoort. 

STAP #4 
Categoriseer je spullen:  
– Tandpasta bij tandenborstels 
– Make-up 
– Verzorgingsproducten 
– Haargel bij de haarborstel 
– Scheergel bij scheermes 
– Enzovoort…   

STAP #3 
Less is more. Ook in de badkamer. Als je niet meer kunt zien wat je allemaal hebt, zul je het ook 
niet gebruiken. Maak ruimte voor hetgeen je wel gebruikt.   
 
Heb je elders in huis voldoende ruimte om je voorraad te bewaren, breng dan je voorraad 
shampoo en dergelijke daar naartoe.  
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STAP #5 
Mascara, oogpotlood, lippenstift. Dit soort kleine items raak je niet kwijt door ze in een bakje te 
leggen of in een klein bekertje of glaasje te zetten.  

STAP #6 
Indien je de mogelijkheid hebt, kun je elk familielid een eigen plank, lade of deel hiervan 
toebedelen. Hier kan het betreffende familielid zijn of haar eigen make-up, scheergel of dergelijke 
kwijt. 
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STAP #7 
Het kastje onder de wastafel is bij jou wellicht de plek waar de handdoeken liggen.  
 
Passen ze er makkelijk in? Vaak kun je meer kwijt door ze efficiënt te vouwen.  
Hierbij kijk je goed naar de breedte maar ook de diepte van het kastje.   
We zijn vaak geneigd om handdoeken dubbel te vouwen waardoor de stapel al snel hoog wordt. 
Misschien is het voor jouw kastje wel efficiënter om ze breed te vouwen of op te rollen.  

Gebruik de hele diepte van het kastje. Op die manier passen er meerdere handdoeken op elkaar.  
Zorg ervoor dat je de plank niet helemaal van onder tot boven vol legt maar dat je wat speelruimte 
overhoudt. 
Daarnaast houd je ook rekening met de breedte van het kastje. Door handdoeken op een andere 
manier te vouwen past er misschien net een stapeltje meer in je kastje.  
Leg de stapeltjes niet precies tegen elkaar aan maar zorg dat een paar centimeter tussen zit. Dat 
zorgt ervoor dat je je handdoek makkelijker uit je kastje kunt pakken. 

Tenslotte verdienen ook washandjes een plek in deze kast of lade. 
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STAP #8 
Bij de douche of bad zet je de producten die je dagelijks gebruikt.  
Die speciale douchecrème die je af en toe gebruikt, berg je op in je kast of lade.  

STAP #9 
Wellicht heb je onder in het kastje nog ruimte over; ideaal voor het opbergen van bijvoorbeeld 
maandverband en tampons.

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