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‘Ruim je kamer op!’ Het is vast een van de meest gehoorde bevelen van
ouders. Word jij ook elke week weer weggestuurd om ‘je troep’ te ordenen,
maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Dan schieten wij je te hulp met deze
cursus Eerste Hulp Bij Opruimen. Succes! Door Charlotte Goldhoorn

EERSTE HULP
BIJ OPRUIMEN

Spullen die
je bewaart,
verdienen een
mooi plekje.
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wil ik dit houden of
mag het weg?
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Hoe ruim je op?
Eigenlijk gaat het al mis bij de opdracht om je héle
kamer op te
ruimen. ‘In kleine stapjes gaat het makkelijker’,
adviseert Wolfslag.
‘Begin met je bureau. Dat is de plek waar er voor
je huiswerk de
meeste rust moet zijn. Zeg niet: ik ga mijn hele kamer
of de hele
boekenkast opruimen. Maar hak het in kleine stukje
s: een boekenplank, alles wat op de grond ligt, alles op je bed.
En houd de
beslisboom erbij. Ruim steeds een klein beetje op
en doe het wat
vaker. Dan wordt het een automatisme. Probeer
je bureau elke dag
opger uimd te houden. In het begin is dat lastig, maar
na een maand
hoef je er niet meer over na te denken. De penne
n gaan dan automatisch in het pennenbakje: het is een gewoonte
geworden.’

Hoe houd je het opgeruimd?

minuten kunt doen
‘Doe alles wat je in één of twee
elke avond je kleren in
altijd direct. Stop bijvoorbeeld
stoel. Daarnaast kun
een
de wasmand of hang ze over
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Hoe houd je het vol?

Stel, je wilt de bovenste boekenplank aanpakken.
Maar bij het eerste
boek gaat het al mis. Je slaat het open en voor je
het weet is er een
kwart ier verstreken met bladeren en herinneringe
n ophalen. ‘Dat
kun je nooit helemaal voorkomen en is ook niet
erg’, vindt Wolfslag.
‘Door de beslisboom heel duidelijk voor je te hebbe
n word je eraan
herinnerd dat je moet kiezen of het weg mag of moet
blijven. De
spullen die je bewaart, verdienen een mooi plekje
of gaan in een
mooi doosje. Als je een honkbalpet hebt gekregen
die vervolgens
onder je bed ligt, kun je je afvragen: hoe belang rijk
is die voor mij?
Hoe graag wil ik ’m houden? Want als iets je echt
dierbaar is, ben je
er ook zuinig op.’ Wolfslag tipt om nog wel even
aan je ouders te
laten zien wat je allemaal wegdoet. ‘Jongeren kunne
n heel radicaal
alles weggooien. Bijvoorbeeld een klassenfoto van
de basisschool.
Nu vind je misschien dat je die niet hoeft te bewar
en, maar over tien
jaar haal je daar weer mooie herinneringen aan
op. Ik adviseer altijd
om een schoenendoos te reserveren voor dingen
van de basisschool,
zodat die spullen niet gaan rondzwerven maar ook
nog niet
weghoeven.’
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Kun je valsspelen?
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Hoe maak je opruimen leuk?

interesse in
‘De meeste jongeren hebben geen
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Probeer elke
dag de kleine
opruimdingen
direct te doen.

Bedenk samen met je ouders hoe
je het jezelf makkelijk kunt maken.
Ruim samen
met iemand
anders op.

Maak de
afspraak met
jezelf om elke week
een kwartier
op te ruimen.
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