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Kan je niets wegdoen? Puilen kleerkasten en speelgoedrek uit? 
Heb je een zolder en kasten vol herinneringen aan toen de kin-
deren klein waren, aan je eigen kindertijd en (groot)ouders? Bij 
Nele Colle was het ook zo, tot drie jaar geleden. Toen begon ze 
op te ruimen. Haar kasten, en vervolgens ook haar gedachten en 
bezigheden. Nu is Nele opruimcoach. Daar kunnen we van leren, 
dachten wij, en gingen langs voor een gesprek aan de 
opgeruimde keuken tafel.  DOOR AN CANDAELE

Ontspullen brengt ruimte 
in huis, hoofd en leven

Het is Nele Colle niet te doen 
om een kraaknet huis zoals in 
interieur boekjes of op Instagram. 
Ook in haar huiskamer zie je dat er 
geleefd wordt en dat er kinderen 
in huis zijn die spelen. Oef! “Het 
gaat om overzicht hebben over wat 
je allemaal hebt”, zegt ze. “Anders 
koop je dingen omdat je niet wist 
dat je die nog ergens had, of je 
bent uren kwijt met zoeken. Over-
volle kasten, lades, zolder… dat is 
verspilde tijd, ruimte, energie én 
geld. En het bezorgt stress.” 

Waarom is het zo moeilijk?
“Wannéér je aan opruimen toe 
bent, is voor iedereen verschil-
lend”, zegt Nele. “Het hangt af 
van je persoonlijkheid en van de 
levensfase. Misschien had je alles 
behoorlijk op orde zolang je alleen 
of met zijn tweetjes was, maar 
bracht de komst van kinderen 
zoveel extra kleren, speelgoed en 
rommel binnen dat het je op een 
bepaald moment boven het hoofd 
groeit. Of je ouders sterven en jij 
neemt een deel van hun huis gerief 
mee.” In gedachten vullen we 
verder aan: je kinderen gaan het 
huis uit, maar laten hun spullen 
achter. En daarbovenop heb jij al 
die jaren kleren, boeken, keuken-
materiaal… gekocht terwijl het 
oude materiaal aan een veel lager 
tempo werd weggedaan. Resul-
taat… een bos waar je de bomen 

niet meer door ziet. Tijd om er iets 
aan te doen. Maar waarom is dat 
zo moeilijk? “Dat komt doordat 
er allerlei ‘remblokken’ in het 
verweer gaan”, zegt Nele Colle. Je 
herkent er ongetwijfeld wel enkele 
van: Het is nog degelijk, dat doe je 
toch niet weg; Het is van toen de 
kinderen klein waren; Ik ga het 
misschien nog ooit nodig hebben; 
Ik heb het gekregen van een goeie 
vriendin, mijn grootmoeder enz.; 
Ik heb er veel voor betaald;... 
Nele kwam die allemaal tegen 
bij zichzelf en/of mensen die ze 
begeleidde. Ze keek ze in de ogen 
én overwon.

Herinneringen
“Je moet je bewust worden van je 
eigen remblokken, anders blijven 
ze je dwarsbomen”, zegt Nele. 
“Vraag je af : wat houdt me tegen 
om dit weg te doen? En is dat een 
goede reden? Neem nu herinne-
ringen. Het is niet omdat ik iets 

“Veel van wat we 
bewaren, hoort bij 
dromen van vroeger. 
Vraag je af of het nog 
past bij wat je nu 
belangrijk vindt.”

van mijn oma wegdoe dat ik de 
herinnering aan haar kwijt ben. 
Een voorwerp kan een trigger zijn 
om aan iemand of een gebeurte-
nis te denken, als je het beperkt 
houdt. Als je huis vol hangt of ligt 
met van die dingen, zie je het niet 
meer. Laat staan als ze in dozen of 
onder het stof op zolder liggen.  
Een herinnering ophalen is leuk 
zo af en toe, maar als je er te veel 
tijd en plaats aan geeft, kan je min-
der bezig zijn met het leven nu. 
Sinds ik dat inzag, ben ik het gaan 
begrenzen. Ik koos bewust wat ik 
wilde houden, gaf het een plaatsje 
en de rest mocht weg. Ook mijn 
kinderen hebben een herinne-
ringsdoos. Die staat in hun kamer. 
Herinneringen die je belangrijk 
vindt, houd je binnen handbereik, 
niet op de zolder. Bekijk ze af en 
toe. Als iets niet meer relevant 
is, doe het weg, zo komt er plaats 
voor iets anders. Zolders en kel-
ders zijn vaak opslagplaatsen voor 
uitgestelde keuzes, maar vroeg of 
laat moet iemand het wegdoen. 
We bewijzen onze geliefden een 
dienst door hen daar niet mee op 
te zadelen en zelf keuzes te maken 
en op te ruimen. Dan kan je ook 
zelf nog genieten van de rust en 
ruimte die het creëert.” 
Een verhaal over de oma van Nele, 
illustreert mooi dat herinneringen 
niet aan spullen vastzitten. “Mijn 
oma vertelde me ooit dat ze vroe-
ger als de boter op was, de ver-
pakking ervan in de soep doopte 
om het restje boter dat er nog aan 
hing niet verloren te laten gaan. 
Dat is me altijd bijgebleven. Het 
doet me beseffen hoe goed wij het 
hebben en met hoeveel minder zij 
het moesten stellen. Ik denk aan 
mijn grootmoeder telkens als de 
boter op is. Dat gebeurt veel vaker 
dan dat ik naar de 2 foto’s van haar 
kijk die hier aan de muur hangen.  
Als je dingen bewaart van mensen 
die er niet meer zijn, bewaar ze 
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dan niet gewoon ‘omdat het van 
iemand was,’ maar omdat jij ze 
gebruikt of supermooi vindt. En 
geef ze dan ook de plaats die ze 
verdienen.”

Opruimen schept vrijheid
De grootste verandering in het 
omgaan met spullen kwam er bij 
Nele toen ze de reden ‘ooit kan ik 
het nog nodig hebben’ anders ging 
bekijken. “Je weet niet hoe je leven 
zal evolueren, waar je over vijf of 
tien jaar mee bezig zal zijn. En 
dus ook niet wat je dan eventueel 
nog zou kunnen gebruiken. Als 
je van alles bijhoudt, zal je vooral 
veel ervan nooit meer gebruiken. 
En intussen staat het daar maar, 
bouw je een garage bij, koop je 
nog een kast of denk je misschien 
zelfs aan verhuizen omdat je geen 
plaats genoeg hebt.” Een concreet 
voorbeeld maakt het heel her-
kenbaar. Nele Colle naaide in een 
vorig leven graag en veel. Uit die 

tijd stamde een kast vol kleurrijke 
stofjes om ooit iets mee te maken. 
Alleen kwam dat er sinds het druk-
kere huishouden met drie kinde-
ren én verbouwingen niet meer 
van. Toen ze ging opruimen, stelde 
Nele zich ook bij die kast de vraag 
‘is er een reden om dit te houden?’. 
Een stemmetje zei ‘nu heb ik geen 
tijd, maar ooit wil ik dat wel weer 
gaan doen’. “Maar ik vroeg verder: 
wanneer denk je dat te gaan 
doen?”, vertelt Nele. “Eerlijkheids-
halve moest ik toegeven dat het er 
de komende jaren niet inzat. En of 
ik het naaien weer zou opnemen 
als er ooit meer tijd vrijkomt, wist 
ik ook niet zeker. Misschien zou 
ik dan wel liever iets met hout-
bewerking doen. Op dat moment 
besefte ik dat veel spullen horen 
bij dromen van vroeger. Als je ze 
houdt, beperken ze je vrijheid om 
te gaan doen wat je op dat moment 
echt het liefst wil doen. Al die tijd 
liggen die stofjes daar en doen een 

appel op me: wanneer zal je nog 
eens iets maken? Ik heb de stofjes 
verkocht en ook de kast kon weg. 
Er kwam plaats vrij in het huis en 
het bevrijdde mij van de roep om 
ooit te naaien.”

Wat is nu belangrijk?
Wat als Nele toch ooit weer zin 
krijgt om te naaien? “Dan kan ik 
op dat moment stofjes kopen die 
ik dan mooi vind, en zit ik niet vast 
aan wat ik ooit heb gekozen”, zegt 
ze. “Het had gekund dat ik door 
mezelf te bevragen ontdekte dat ik 
wel heel graag wilde naaien. Dan 
was dat het moment om te zien 
hoe ik daar tijd voor kon vrijma-
ken en welke andere minder be-
langrijke zaken geschrapt of uitbe-
steed konden worden. Opruimen 
nodigt uit om je prioriteiten te 
bekijken en na te gaan of je leven 
die prioriteiten weerspiegelt.”
En zo doorprikt Nele een voor een 
alle remblokken. Schuldgevoel 
bij het wegdoen van geschenken? 
Niet nodig. Het idee dat een kle-
dingstuk waar je veel voor betaal-
de weggesmeten geld is als je het 
ongedragen wegdoet? Dat geld ben 
je al kwijt, dan kan er maar beter 
nog iemand wel plezier aan heb-
ben. Iets dat nog functioneert kan 
je niet wegdoen? Deze lovenswaar-
dige duurzame gedachte wordt 
beter bewaarheid als iemand 
anders het gebruikt dan als het 
ongebruikt in jouw berghok ligt.  

MEER INFO Meer over de remblokken én 
stimulansen voor opruimen in het boek 
Jomo, the joy of missing out, Nele Colle, 
Borgerhoff & Lamberigts, 22,99 euro 
Een boek over selecteren en wegdoen van 
spullen én over hoe je leven misschien 
ook dichtgeslibd is met bezigheden en 
gedachten die weg mogen. Om ruimte te 
maken voor wat belangrijk is.
Nele Colle is ook af en toe te gast in afde-
lingen van de Gezinsbond. Zo komt ze op 
vrijdag 13 maart in Loppem spreken over 
‘Rust in je huis, ruimte in je hoofd’.
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 Selecteren doe je zo

 Zet kleine, haalbare stappen. 
Pak niet de hele garage ineens 
aan, maar één kast of lade. 
Trek er niet je hele verlengde 
weekend voor uit, enkele uren 
per keer volstaan. Kiezen en 
wegdoen is vermoeiend, wie 
te snel wil gaan, houdt het niet 
vol. Kleine successen en de tijd 
nemen om daarvan te genieten 
werken motiverend.

 Stel je bij elke kamer of lade de 
vraag: Waar dient deze voor? 
Spullen die daar niet thuishoren 
gaan in een voorlopige doos 
voor een latere fase. 
Wat wel in deze kamer of kast 
hoort, wordt bijeengebracht 
van waar het zich ook in huis 
bevindt. Zo zie je wat je alle-
maal hebt en hoeveel dat is. 
Verdeel het over drie stapels: 
houden, wegdoen en twijfelge-
vallen. Bekijk de twijfelgevallen 
nog eens eerlijk (Waarom hou 
ik het? Zal ik het nog gebruiken, 
dragen?) Zo kan er wellicht nog 
een en ander weg. Twijfel je te 
lang, hou het voorlopig nog bij. 
Later kan er wellicht nog meer 
weg.

Opruimen stap voor stap
Selecteren en organiseren 
zijn de twee grote fasen bij 
het opruimen. En wel in die 
volgorde. “Weersta aan de 
verleiding om al meteen leuke 
opbergbakken en -rekjes te 
kopen”, zegt opruimcoach 
Nele Colle. “Eerst selecteren 
wat je wil houden en de rest 
wegdoen. Pas daarna ga je 
wat je overhoudt ordelijk en 
aantrekkelijk organiseren.”  
DOOR AN CANDAELE

 Wat je houdt, wordt in catego-
rieën opgedeeld en geordend. 
In deze fase kunnen opbergsys-
temen helpen om overzichtelijk 
op te bergen.

 Geniet van het resultaat.

 Na wat rust, pak je een volgen-
de kast of lade aan.

2 
 Opruimtips

 Wees mild. Als je te veel twijfelt 
of het weg mag, hou het dan 
nog. Opruimen gaat beter 
naarmate je vordert. Misschien 
kan je het later wel loslaten. Als 
je nu te drastisch te werk gaat, 
krijg je misschien spijt en is 
de bereidheid om verder op te 
ruimen weg.

 Doe de test of je iets gebruikt. 
Leg bijvoorbeeld keukengerief 
in een doos. Wat je gebruikt, 
wordt eruit genomen. Kijk 
na pakweg een maand wat in 
de doos achterblijft en beslis 
dan wat weg mag. Ook kleren 
waarover je twijfelt, kan je in 
een doos of zak stoppen met 
een deadline. Niet gemist? Dan 
mogen ze weg.

 Doe de stapel ‘mag weg’, ook 
echt weg. Laat die niet in  
zakken of dozen staan.

 Geef bij het ordenen alles een 
vaste en duidelijke plaats.  
Markeer met een label zodat 
jij en je huisgenoten meteen 
weten waar ze iets moeten 
terugleggen.

 Gebruik bakjes om overzichte-
lijk te ordenen. Bakjes helpen 
ook begrenzen. Doos met 
variatie aan theesoorten vol? 
Dan komen er voorlopig geen 
nieuwe bij tot de voorraad wat 
geslonken is.

 Geef jezelf en je huisgenoten 
tijd om de nieuwe ordening 
gewoon te worden. Kap er niet 
meteen mee als je in het begin 
af en toe de verkeerde lade 
opentrekt. Het duurt gemiddeld 
66 dagen om je een nieuwe 
gewoonte eigen te maken. 
Misschien moet je de ordening 
later wat bijsturen, maar doe 
dat niet te snel. 

 Koop alleen nog wat je nodig 
hebt. Maak lijstjes voor bood-
schappen en hou je daaraan. 
Laat overbodige spullen niet 
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opnieuw bezit nemen van je 
huis. 

 Hanteer de regel: iets nieuws 
erin, iets anders eruit. Bijvoor-
beeld bij het kopen van kleren.

 Motiveer en inspireer je huisge-
noten door je voorbeeld, maar 
doe niets weg dat van hen is. 
Die keuzes moeten ze zelf ma-
ken. Anders wek je alleen maar 
weerstand op. 

 Laat de kinderen bijvoorbeeld 
al hun knuffels verzamelen zo-
dat ze zien hoeveel ze er hebben 
en welke ze nooit bekijken. Laat 
er tien kiezen om te houden en 
doe de rest weg. Spreek af dat 
een nieuwe knuffel betekent dat 
er een andere weg moet.

 Zeg ‘neen’ tegen gratis 
gadgets en acties. Leer ook 
kinderen beseffen dat het 
vaak rommel is.

 Weggeven

Breng naar: 
Hulporganisaties 
Kringloopwinkel 
Textielcontainers 
Weggeefkasten 
Of zet het op een weggeefgroep  
     op Facebook
 
TIP Denk niet te lang na over wat nu 
de allerbeste bestemming is voor het 
een en wat voor iets anders. Breng 
alles zoveel mogelijk naar één plaats. 
Als je te veel moet rondrijden komt 
het er wellicht niet van. En waar je het 
ook brengt, het zal altijd beter besteed 
zijn dan ongebruikt in je kast of kelder 
te liggen. Een overzicht van waar je 
er in jouw buurt mee naartoe kan op 
www.nelecolle.be

 Verkopen

Wil je proberen om er nog iets voor 
te krijgen, dan zijn er ook verschil-
lende opties. 
Tweedehandsbeurzen   
     Gezinsbond
 Voor kinder kleertjes, -fietsjes,  
 -bedjes, speelgoed, ...  
      www.gezinsbond.be/tweede- 
      handsbeurzen
Rommelmarkten 
Online via 2dehands.be
Verletsen
 Ben je lid van een LETS-groep (Local  
 Exchange and Trade   
 www.letsvlaanderen.be) dan kan  
 je spullen aanbieden in ruil voor een  
 fictieve munt die je op jouw beurt  
 kan gebruiken om diensten en spul- 
 len van andere aanbieders te kopen.

 Delen / Peerby

Gebruik je je zaagmachine of lad-
der maar af en toe? Dan kan je die 
misschien ook door anderen laten 
gebruiken via deelplatformen. 
Wegdoen (of niet aankopen) en er 
eentje gebruiken via zo’n platform 
op het moment dat je die nodig 
hebt, is ook een mogelijkheid. 
Zo kan je werkmateriaal, fietsen, 
auto, speelgoed, babymateriaal… 
delen.
 
MEER INFO op www.peerby.be 
en www.bewustverbruiken.be. 
Op www.nelecolle.be vind je tips en 
links naar interessante websites.

Waar naartoe met je oude spullen?

 Vraag gasten om geen fysieke 
cadeaus te geven maar bele-
vingsgeschenken: een avondje 
op de kinderen passen, een 
etentje... Ook voor verjaar-
dagsfeestjes van de kinderen: 
een uitnodiging om te komen 
spelen, een dagje mee naar 
zee… Het zijn leuke cadeaus 
en ze komen niet na een week 
bij de berg speelgoed terecht. 
Zelf zulke cadeaus geven, werkt 

inspirerend als anderen jou iets 
willen geven.

 Hang een ‘neen’ sticker op je 
brievenbus. Schrijf je in op 
www.robinsonlist.be om geen 
ongewenste reclame meer te 
ontvangen. Zo verminder je de 
stapel papier op je salontafel 
en voor de papierophaling én 
je komt minder in de verleiding 
om te kopen wat je niet nodig 
hebt.

3  
  Mag weg! Waarnaartoe?  

Spullen naar zolder of kelder ver-
huizen, is niet opruimen. Doe het 
echt weg. Met sommige spullen 
kan je misschien vrienden of fami-
lie plezier doen. Maar pas op dat je 
anderen niet opzadelt met overbo-
dige zaken en met de last van het 
opruimen. Laat weggeven geen 
manier zijn om elders bijkomende 
opslagruimte te creëren.
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