« NORBERAK EGIN » TAILERRA ANTOLATZEKO BALDINTZAK
« Zero hondakin, zero xahutze » dinamikan sarturik, Bil ta Garbi sindikatak animazio aurkibide
hori proposatzen dizu, zure egituran « norberak egin » tailer baten antolatzeko, hondakinen
murrizteko helburuarekin.
Zure behar eta hautuen arabera, bereizketa aholkulariek hemen aurkeztu tailerrak
animatzen dituzte dohainik. Tailer baten antolatzeko, zure egitura Bil ta Garbi sindikatuaren
esku-hartze eremuan kokatua izan behar da (Euskal Hirigune elkargoa eta Béarn des Gaves
herri elkargoa) Hori dela eta, zure eskualdeko bereizketa aholkulariarekin harremanetan sartu
zuzenki, guttienik animazio data baino bi aste lehenago

Parte hartzaileak eta izen ematea :
Tailerra ahal bezain baldintza hoberenetan gerta dadin, parte hartzaileak 12 pertsonetara
mugatzen ditugu. Bestalde, 5 izen-ematez petik tailerra ezingo da mantendu. Egiturak
beregain hartzen ditu erreserbaketak. Izen emateak gertakaria baino 24 oren lehenago hetsi
behar dira.

Matériala :
Adostuko dituzuen errezeten osagaiak egiturak hornitu beharko ditu, bereizketa aholkulariak
beharren zerrenda emanen duelarik. Parte hartzaileei, beren prestakuntzarekin etxera itzul
daitezen , beren ontziak ekartzea galdegiten zaie (erreximenta ontzia, botoila, berinazko
ontzia…) edo egiturak, gogoa badu, horni ditzake baita ere.

Animazio gela :
Bil ta Garbi sindikataren aurkezpen diaporama erakutsia izanen da hondakinen bereizketa
kontsignak jakinarazteko eta parte hartzaileen hondakinen kudeaketari buruzko galderei
erantzuteko.
Animazio gelak ur gune bat ukan beharko du, baita elektrizitate iturri bat tresnen ibilarazteko.

Tailerra :
Egiturak bi edo hiru errezeta hautatzen ditu. Tailerrak bi oren inguru irauten du.
Parte hartzaileek gibelera ekarriko dituzte beren prestaketa (kosmetikoentzat izan ezik) eta
tailerrean egin prestakuntzen errezeta fitxak.

Garbigariak

Urina kendu, desinfektatu, tatxak ezabatu, gisua edekitu eta usain ona
eman. Horra etxean eginiko produktuen bost leloak ! Etxean ditugun
osagaiekin errexki eginik, norberak egin garbigarriek onura ainitz dituzte.
Lehena gure osagarriarentzat. Produktu naturalak erabiliz, osagaien
jatorria ezagutzen dugu. Akabo saltegietan aurkitzen diren konposaketa
kimiko, karrakagarri eta arriskutsuak.
Norberak bere garbigarriak egitean, ekonomiak ere egiten ditu. Osagai
batek errezeta ezberdinentzat balio du. Natura errespetatzen duten
lehengaiak erabiliz, planetaren aldeko jestu bat egiten dugu ere. Azkenik,
garbigarriak eskuz eginez, hondakinak murrizten ditugu erebai !

Norberak egitekoen baitezpadakoak

Saboi beltza

Marseillako saboia

Sodio bikarbonatoa

Ozpina xuria

Tailerretan egiteko garbigarri produktuen zerrenda :
Baxera koskorra : baxeren eskuz egiteko saboi gogor mokorra.
Gainalde ainitzen garbitzailea : etxeko pieza guziendako desinfektagarria.
Baxeragailurako mokorrak : baxera ikuzgailuan ezartzeko garbigarriak.
Egurra garbitzaile bizitzailea : egurrezko azalen elikatzeko eta biziagotzeko zera.
Tatxa kentzekoa : tatxen gainean hedatzeko nahasketa, ikuzgailuan sartu aitzin.
Lixiba : hiru osagaiekin eginiko xuriketa garbigarri errezeta.
Garbi daitezken oihalñoak : gainazalen garbitzeko eta desinfektatzeko oihalño bustiak.
Komunen garbitzekoa : kare tortikaren kentzeko nahasketa desinfektagarria.
Buztin-harria : bainugela, dutxulu eta kare garbigarria.

Produktu baliagarriak
Etxean, lanean edo gure jardueretan, hondakinez inguratuak gira.
Gutariko bakoitzak, 600 Kg baino gehiago botatzen ditu urte oro.
Parte bat bereizia da, beste bat konposta egiteko edota energia
ekoizteko balioztatua da. Azken partea, baliozta ezina, lurperatua da.
Denok gira kontsumitzaile arduratsuak eta gure hondakinak
murriztea gure esku da.

ESTALKI
GUTTIAGO
HONDAKIN
GUTTIAGO

Hondakin hoberena, ekoizten ez duguna da.
Jestu sinpleak badira hondakinak murrizten hasteko.

Bee wrap : kotoinezko ehuna erle ezkoz estalia, zelofana edo
aluminiozko paperaren ordezkatzeko.

Tawashi : Japoniatik heldutako mustuka, galtzerdiekin ehundua.
Zakutixerta : Zakutixerta : tixerta batetik abiatuz, zure zakua egin
erosketendako.

Murrizketa erran gabe doa !
Haurrentzat, “zero hondakin” jarduera zenbait badira, osagai sinpleekin.

Moldatzeko orea : produktu naturalekin jolasteko.
Fimo orea : labetik pasatuta ekoizpen gogorrak egiteko.
Paperezko perlak : zure bitxi birziklatuak egin paperarekin (egunkari, magazinak...)
Elur bola : berinazko ontziekin, barneko itxurañoen bizi arazteko.
Ore saboiduna : komuneko paper bilkariarekin eginiko apainketak.
Pâte savonneuse : bainuan jolasteko orea...
Kola : etxeko eskulanen egiteko kola.

Kosmetikak
Produktu kosmetikoen egiteko tailerren araudia biziki zorrotza da, gerta
daitezken erreakzio kimiko edo alergikoei eta osasun arriskuei buruz.
Bereizketa aholkularien sareak, produktu horien aurkeztea eskaintzen du. Ez
dira kosmetikoen egiteko tailerrak. Parte hartzaileek, ezin izango dituzte haien
kosmetikak egin ez eta ere erakusgai bat eraman..

Ezpainetako baltsamoa : ezpainak hidratatu eta babstu.
Bisai esfoliatzekoa : aurpegiko larrua arinki garbitzeko.
Gorputz esfoliatzekoa : gorputza bizkorki garbitzeko.
Eskuendako krema: eskuak hidratatzeko eta babesteko.
Desodorantea :

osagai naturalekin, larrua babestu eta izerdia
murriztu.

Nini orea : niniaren ipurdiaren garbitzeko eta babesteko.
Hortzetako pasta : errautsez egina eguneroko erabilpen batendako.
Bola burbuilatsuak :

bainuan lasaitzeko eta momentu goxo baten
pasatzeko.

Makillaje kentzeko lozioa : makillajea goxoki kentzeko.

Esentzia olioak ez dira baitezpadakoak. Gaizki erabiliz gero, arriskutsuak izan daitezke
osasunarentzat. Horrez gain, haien ekoizpenak energia eta lehengai ainitz eskatzen ditu.
10ml arrosa esentzia olioa = 50Kg arrosa moztuak

