
Beter voor het milieu

Zacht voor de huid

Simpel en schoon
Ontlasting komt niet in de wasmachine,  

daar gebruik je een inlegvel voor.

Helpt je kind eerder zindelijk worden

www.mraduurzaam.nl/wasbareluiers

Meer informatie en aanmelden:

Probeer gratis & vrijblijvend 
2 maanden wasbare luiers!

Billetjes boffen met wasbare luiers

Mazzelkontjes



De voordelen:
+  Simpel en schoon: Handige luierinlegdoekjes 

vangen de ontlasting op. Je gooit deze doekjes 
bij het restafval. 

+  Beter voor het milieu: Met wasbare luiers 
bespaar je jaarlijks 260 kilo luierafval per kind

+  Helpt je kind eerder zindelijk worden: Je kind 
voelt wat het doet en kan daardoor eerder 
zindelijk worden.

+  Zacht voor de huid: Wasbare luiers zijn van 
zachte stoffen gemaakt, vrij van hormoon
verstoorders en gevaarlijke chemische stoffen 
wat de kans op allergische reactie verkleint.

+  Goedkoper: De investering in wasbare luiers 
verdien je snel terug. Het scheelt al snel 500 tot 
700 euro per kind per luierperiode, daarin zijn 
de waskosten meegenomen. Als je de luiers 
voor een tweede kindje gebruikt, zijn de kosten 
nog veel lager.

+  Altijd in huis: Niet op het laatste moment naar 
de supermarkt rennen om luiers te kopen. 

+  Beter voor de heupjes: Een wasbare luier is 
groter dan een wegwerpluier. Voor je baby is 
een bredere stand van de benen positief voor 
de ontwikkeling van de heupjes.

De nadelen:
–  Je moet wassen en de was laten drogen:  

Per luierwas (wassen, drogen, opvouwen) is het 
10 minuten werk. Daarentegen hoef je niet 
meer naar de winkel of de kliko.

–  Je investeert in een keer een groot bedrag: 
Een luierpakket is een grote aanschaf, maar je 
kan er ook voor kiezen om de luiers voor een 
bedrag per maand te huren, of stapsgewijs je 
luiers aan te schaffen of ze tweedehands te 
kopen.

–  Het is even wennen: Als je wegwerpluiers bent 
gewend, moet je even omschakelen. Maar na 
een weekje wasbaar wil je nooit meer anders!

Binnen 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam kunnen gezinnen 2 maanden lang gratis 
wasbare luiers uitproberen! Je wordt gedurende het project goed begeleid en kan voor al je vragen 

terecht bij experts. Doet jouw gemeente ook mee? Check het en meld je aan via:

Billetjes boffen met wasbare luiers
Mazzelkontjes

www.mraduurzaam.nl/wasbareluiers

Probeer ze uit
gratis & vrijblijvend

en meld je aan!

Deze campagne is een samenwerking van:


