Onderwerp: Wasbaar Welkom

Datum

Beste,
Vol enthousiasme nodigen wij u uit de Wasbaar Welkom sticker te plakken.
Wasbaar Welkom is een initiatief van Zero Waste Nederland en het Luierhuis.
De wasbare luier is bezig aan een come back, en niet voor niks: dit milieu vriendelijke alternatief voor
de wegwerpluier is in zijn moderne jasje minstens net zo gebruiksvriendelijk. Hij is beter voor de huid,
goedkoper en zorgt er voor dat kinderen gemiddeld veel eerder zindelijk zijn. Enfin, we hoeven u de
voordelen vast niet uit te leggen.
Dag drempels!
Steeds meer ouders zijn dan ook enthousiast over wasbare luiers. Ouders die thuis wasbare luiers gebruiken ervaren echter vaak een drempel om ze mee te geven naar de opvang. Bang om gedoe veroorzaken. En dat terwijl veel kinderdagverblijven, gastouders of andere opvang het geen probleem
vinden! Door de sticker op uw locatie te plakken maakt u actief duidelijk dat wasbaar welkom is, en
dat u die drempel niet opwerpt. Bovendien maken we zo met zijn allen de wegwerp-ouder ervan bewust dat er een andere optie is én dat deze welkom is!
Wat heeft u er als opvang aan?
Behalve dat u de ‘wasbare ouders’ in hun wensen tegemoet komt, en bij ‘wegwerp-ouders’ een zaadje
plant, levert het voor de opvang ook flinke voordelen op. De hoeveelheid bedrijfsafval, en bijbehorende
kostenpost, zal per kind dat switcht van wegwerp naar wasbaar direct afnemen. Ook qua inkoop van
wegwerpluiers zult u minder kwijt zijn, wanneer meer kindjes met wasbare luiers komen.
Maar er is meer. Kinderen zijn eerder zindelijk, dus dat bespaart op den duur verschoningen. Spuitluiers komen in wasbaar zelden voor, dus dat scheelt bij de kleine kinderen omkleedfrustratie. En minder
uitslag zorgt voor minder gedoe en blijere kinderen!
Spannend?
Wasbaar luieren is niet ingewikkeld, ondanks de beeldvorming van vroeger. Maar we kunnen ons voorstellen dat u vanwege de onbekendheid toch even een aarzeling voelt.
Is dat niet meer werk? (Nee!)
Hoe moet dat met de poep? (Inlegvellen!)
Is dat wel hygiënisch? (Ja!)
En wat moeten we met al die vieze luiers? (Wetbags!).
Het Luierhuis heeft speciaal voor de Wasbaar Welkom locaties een uitgebreid Eerste Hulp bij Wasbaar
pakket: PDF downloads met handleidingen, korte duidelijke instructiefilms en u kunt zelfs het Luierhuis
inzetten voor een eenvoudige omscholingssessie of online vragenuur. En dat allemaal náást onze online FAQ met het antwoord op al uw vragen, dag en nacht binnen handbereik. Zo voelen uw medewerkers zich zeker wanneer steeds meer ouders met wasbaar komen.
Kleine actie, groot eﬀect
Het is voor u een kleine verandering, maar elke wegwerpluier die u hiermee bespaart op de luier-afvalberg van 200.000 ton per jaar is pure winst. Draagt u bij aan een schonere planeet? En volgt u de honderden kinderdagverblijven die de sticker al geplakt hebben? Bestel uw gratis raamsticker(s) op
www.wasbaarwelkom.nl. We zouden het een eer vinden als u meedoet.

Met vriendelijke groet,
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