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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Wasproces!
De was doen staat waarschijnlijk niet bovenaan in je lijstje van favoriete to 
do’s maar ik weet dat het organiseren van een goede was- en droogplek een 
goed idee is waar je in je dagelijkse leven heel veel profijt van kunt hebben.  

Een goede werkplek voor het wasproces kan ervoor zorgen dat wassen en 
drogen net iets aangenamer om te doen wordt.  

STAP #1 
Zonder wasmachine ben je natuurlijk nergens. Als het goed is staat deze al op een plaats waar je 
er goed bij kunt.  
Heb je een droger dan staat deze hopelijk dichtbij je wasmachine.  

STAP #2 
Een plank boven of in de buurt van je wasmachine en / of droger is wat mij betreft essentieel om 
je was proces makkelijker te maken!  

Deze plank gebruik je om schone was te vouwen en eventueel direct per persoon te sorteren.  

TIP 
Staan bij jou de wasmachine en droger bovenop elkaar dan kun je van die handige planken 
bestellen die je ertussen bevestigd; check Google: https://www.google.com/search?client=firefox-
b-d&q=plank+voor+tussen+wasmachine+en+droger  

STAP #3 
Op een apart plankje of in een kastje in de buurt zet je het wasmiddel.
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TIP 
Om te kijken wat voor jou handig is, is ook hier Google je grote vriend: https://www.google.com/
search?client=firefox-b-d&q=droogrek

STAP #4 
Wanneer je de was ‘aan de lucht’ droogt, zijn droogrekjes van groot belang.  
In de zomer kun je deze buiten zetten of wellicht heb je een handige droogmolen in de tuin.  

Bij nat en koud weer is het handiger om de was binnen te drogen.  
Je hebt hiervoor droogrekken op wielen die je overal naartoe kunt rijden. Er zijn echter ook 
inklapbare droogrekjes die je aan de verwarming of zelfs aan de muur kunt bevestigen. Voordeel 
hiervan is dat ze letterlijk nooit in de weg staan.  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Wasproces! (2)

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

STAP #5 
Zodra je was gedroogd is, doe deze dan in een draagbare wasmand en zet deze bij je plank boven 
of in de buurt van je wasmachine neer zodat je direct je was kunt vouwen.  

STAP #6 
Om opstopping op je wasplek te voorkomen breng je de gevouwen was direct naar de kast.
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