
Alsje op voorhand
het grondplan

hebt, kun je al

nadenken over
wat je waar kunt
zetten.

VAN CRGANIZING COACH SARA

"Begin op tijd en werk
met categorieän"

Je volledige huisraad meenemen naar een appartement kan niet, dus
moet je hoe dan ook afscheid nemen van bepaalde spullen. "Voor je
eraan begint, lijkt dat een enorme opdracht, maar al gauw zul je mer-
ken dat er steeds meer ballast van je schouders valt", vertelt organi-
zing coach Sara Van Wesenbeeck. Een verhuis goed voorbereiden,
kost tijd en daarom kun je er niet vroeg genoeg aan beginnen. "Van
zodra je nog maar het idee hebt om kleiner te gaan wonen, mag je al
starten met de selectie van je inboedel", zegt Sara. 'Je zult versteld
staan van hoeveel dingen je al kunt wegdoen door gewoon een keertje
in je huis rond te lopen. Een pot verf, een stapel linnen... Dat 'gedach-
teloos' opruimen, levert al veel dingen op die je zo kunt wegdoen."

Vraag de plannen op
Van zodra je weet waar je zult gaan wonen, is het een goed idee om
het grondplan op te vragen. Dan weet je meteen hoeveel ruimte je
hebt om meubelen te zetten en om je huisraad op te bergen. "Er is

wellicht geen plaats voor bijvoorbeeld al je grote meubelen, je kunst,
werken en antiek... en dus moet je een selectie maken. De mening van
een expert, die de waarde komt bepalen, is daarbij een welgekomen
hulp. Misschien wordt een schilderij waarvan je dacht dat het veel
geld zou opbrengen niet zo hoog getaxeerd en kun je er daardoor
w6l afscheid van nemen?" Na al het grote gerief is het leegmaken van
alle kasten de meest tijdrovende klus. "Begin er niet zomaar aan, maar
plan er bewust momenten voor in om dat in alle rust te doen. Deel
alles volgens categorieön in - hobby's, kledij, keukengerei... - en werk
die e6n per 66n af. Dat doe je door binnen een bepaalde categorie
alles te verzamelen en stuk per stuk te beki.jken en te beoordelen.
Denk ook in functie van je nieuwe thuis: als je er enkel een terras hebt,
is het logisch dat je je haagschaar niet houdt, ook al werkt die nog."

Geef eens iets weg
Dingen die je niet meer gebruikt, kun je verkopen, laten ophalen door
de kringwinkel ofze weggeven op een van de vele Facebook-groepen.
"Het geeft veel voldoening als je iemand blij maakt met jouw spullen.
Doe dat alleen met intacte dingen en breng de rest naar het container-
park." De organizing coach stelt ook voor om binnen elke categorie
meteen een definitieve selectie te maken, zonder je daarbij vast te pin-
nen op bepaalde regels. "Het is niet omdatje iets een jaar niet meer
gebruikte, dat je het niet meer nodig zult hebben. Oordeel ook niet
over de spullen van je partner, maar laat die zelf beslissen. Net zoals je
je kinderen moet laten kiezen of ze bepaalde dingen van vroeger naar
hun huis willen meenemen." Misschien wel het moeilijkste bij een ver-
huis is als je moet kiezen tussen zaken met een emotionele waarde.
"Vaak gaat het om foto's, brieven en voorwerpen die niet zo heel veel
plaats innemen. lk geef daarom het advies om ze mee te verhuizen en
ze samen te brengen op 66n plek. ln je nieuwe thuis kun je er dan later
in alle rust eens doorgaan en zonder verhuisstress een selectie maken.
Er valt ongetwijfeld ook heel wat te digitaliseren. Zo hoef je toch geen
afscheid te nemen van je herinneringen."
Meer info: barkingdogs.be
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