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Dedykuję tę książkę
mojemu mężowi Adamowi,
który towarzyszy mi w trakcie przechadzek
po plaży i po górach, a także podczas
całej tej podróży zwanej życiem

Podziękowania

To prawda – potrzebna jest współpraca wielu ludzi*, aby książka
mogła dojrzeć i stać się gotowym produktem, który trzymacie obecnie
w rękach. Chciałabym podziękować bliskim mi osobom, które od
początku wierzyły w ten projekt.
Dziękuję mojemu agentowi Jeffowi Kleinmanowi (który dostrzegł
potencjał w tej książce i pomógł mi w pisaniu bardziej niż ktokolwiek
inny) i całemu zespołowi z agencji literackiej Folio Literary.
Dziękuję mojej redaktorce Julie Bennett za to, że podjęła się projektu dotyczącego śmieci. Podziękowania należą się również wszystkim
utalentowanym ludziom z Ten Speed Press, między innymi członkom
pracowitego działu reklamy i marketingu: Patricii Kelly, Michele Crim,
Karze Van de Water i Ashley Matuszak. Wasza praca nad szerzeniem
bezśmieciowego stylu życia bezustannie mnie zadziwia i jestem wam
za nią bardzo wdzięczna.
Dziękuję osobom związanym z Salem-Keizer Master Recycler
Program za to, że nauczyli mnie wszystkiego o recyklingu.
Jestem wdzięczna wszystkim współtwórcom bezśmieciowego
stylu życia i ich rodzinom (April Luebbert, Rose Brown, Chrisowi
Burgerowi, Joe Barnes, Desirze Fuqua i Robertowi Haleyowi) za to,
że wpuścili mnie do swojego życia i uporali się z mnóstwem rozmów
telefonicznych, e-maili oraz papierkowej roboty.

*	W oryginale: „Truly, it takes a village to…” – znaczące w kontekście poruszanej tu problematyki nawiązanie do znanego powiedzenia „It takes a village to raise a child”, czyli
„Aby wychować dziecko, potrzeba całej wioski” (przyp. red.).
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Dziękuję czytelnikom strony www.greengarbageproject.com
i moim fanom na Facebooku za sieć wsparcia.
Dziękuję członkom rodzin Korst, Bowden i Fiala za to, że do
pakowania naszych prezentów świątecznych używały ręczników, tkanin, gazet, map lotniczych, komiksów i koszyków, aby w ten sposób
ograniczyć ilość wytwarzanych przez nas śmieci.
Na podziękowania zasługują również Taylor i Hunter, którzy spędzili tydzień z moją ciotką Amy i wujkiem Adamem i którzy zajmowali
się nami, gdy tworzyliśmy program opisany w niniejszej książce.
Dziękuję mojej mamie i mojemu tacie za mówienie mi, że jestem
w stanie zrobić wszystko.
Dziękuję Steve’owi i Carol oraz Joeyowi i Ashley za wsparcie
i śmiech.
Dziękuję również mojemu mężowi, bez którego to wszystko nie
mogłoby się wydarzyć.

Przedmowa

Raz do roku pomagam w organizacji „dnia śmieci i recyklingu”, który
co dwa tygodnie odbywa się w naszym małym miasteczku w stanie
Vermont. Przez trzy godziny w niedzielny poranek ludzie pojawiają się
w umówionym miejscu w swoich samochodach kombi i furgonetkach
wypełnionych workami śmieci, a także ze starannie posegregowanymi
puszkami, butelkami i papierami. Przy każdej tego rodzaju okazji
myślę sobie: „Jak to możliwe, że to małe miasteczko (liczące pięciuset
mieszkańców) jest w stanie wytworzyć tak wiele odpadków?”. Ludzie
przywożą bowiem mnóstwo śmieci. Ostatnim razem po owych trzech
godzinach pojemnik na odpady do recyklingu był tak wypełniony, że
musiałem ugniatać jego zawartość nogami. Czułem się jak winiarz
w kadzi pełnej winogron i rozpaczliwie próbowałem upchnąć rzeczy
przywiezione przez kilka ostatnich osób.
Jestem oczywiście równie winny jak większość ludzi. Prawdopodobnie nie wytwarzam tak wiele śmieci jak niektórzy Amerykanie,
ale w porównaniu z ludźmi mieszkającymi w ubogich częściach
świata (gdzie spędziłem dużo czasu) jestem marnotrawcą pierwszej klasy. Gdybym natomiast miał się porównać z Amy Korst,
autorką niniejszej książki… no cóż, nie jestem w stanie tego zrobić.
Udało jej się zredukować ilość wytwarzanych przez nią śmieci
do absolutnego minimum. Jej postawa budzi podziw. Na jeszcze
większy podziw zasługuje to, że jest ona skłonna dzielić się swoimi
tajemnicami. Podczas czytania tej książki na pewno wchłoniecie
mnóstwo dobrych pomysłów dotyczących sposobu, w jaki możecie
zmienić swoje życie.
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Jeżeli będziecie się stosowali do zaprezentowanych tu wskazówek,
pomożecie naszej planecie. Byłoby jednak niedbalstwem z mojej strony, gdybym nie dodał, że powinniście robić znacznie więcej. Walka
przeciwko zagrożeniom takim jak zmiana klimatu musi być prowadzona na poziomie nie tylko lokalnym, ale również ogólnokrajowym
i międzynarodowym. Powinniśmy tworzyć ruchy, które będą w stanie
zmienić struktury skutkujące beztroską i śmieceniem. W ostatecznym
rozrachunku musimy doprowadzić do tego, że firmy takie jak Exxon
i Chevron również zredukują ilość wytwarzanych przez nie śmieci.
Ta książka jest wspaniałym prezentem. Gdy będziecie ją czytali,
powinniście się wystrzegać poczucia winy i obsesji na punkcie naprawdę drobnych rzeczy (na przykład foliowego zabezpieczenia pod
plastikową zakrętką butelki ketchupu). Bądźcie wdzięczni za wszystkie dobre rady i spróbujcie wynieść z tej książki możliwie najwięcej!
– Bill McKibben

Wprowadzenie

Śmieci, wszędzie śmieci

Każdy ma kosz na śmieci. Możemy wręcz bezpiecznie założyć, że
niemal wszyscy mają kilka pojemników na odpadki – w łazience,
w samochodzie, pod kuchennym zlewem i w garażu.
Zanim ja i mój mąż Adam zaczęliśmy żyć bez śmieci, w naszym
domu znajdowało się łącznie pięć koszów, które bezustannie pozostawały do naszej dyspozycji. Pewnego dnia postanowiłam sprawdzić,
z iloma pojemnikami na odpadki stykam się podczas załatwiania
codziennych spraw w takich miejscach jak publiczne toalety, restauracje, kina i sklepy. Doliczyłam się trzydziestu dwóch! Nie byłam
w stanie w to uwierzyć. Niedługo potem usłyszałam o statystykach,
które w dalszym ciągu mnie niepokoją. Wynikało z nich, że przeciętny
Amerykanin każdego dnia wytwarza niemal półtora kilograma odpadów, które następnie trafiają na wysypiska. Zaczęłam dostrzegać
śmieci dosłownie wszędzie, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie powinny
się one znajdować – takich jak pobocza dróg albo pustkowia, które
wraz z mężem widywaliśmy podczas pieszych wędrówek i biwaków.
Patrzyłam na odpady piętrzące się w naszych pięciu koszach; co tydzień zapełnialiśmy nimi kontener o pojemności stu dwudziestu litrów. Próbowaliśmy żyć ekologicznie, więc nie rozumiałam, dlaczego
wytwarzamy tak dużo śmieci. Skąd się to wszystko brało?
Postanowiłam przyjrzeć się nieco dokładniej naszym narodowym nawykom związanym ze śmieceniem. Im głębiej grzebałam,
tym brudniejsze rzeczy znajdowałam. Każdy z nas co roku wytwarza
śmierdzące i odrażające sterty odpadów. Problem jest jednak znacznie
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poważniejszy – dotyczy zarówno naszego otoczenia, jak i naszego
zdrowia. W ostatecznym rozrachunku śmieci są ściśle powiązane ze
wszystkimi współczesnymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego,
takimi jak zmiany klimatu, niszczenie siedlisk zwierząt, zanieczyszczenie wód czy destrukcyjny wpływ chemikaliów. Są również czymś
niezwykle osobistym i wpływają na każdy aspekt naszego codziennego życia – począwszy od ilości pieniędzy wydawanych przez nas
na jedzenie, a skończywszy na naszej wadze.

Konfrontacja z moim uzależnieniem
od produkowania śmieci
Gdy po raz pierwszy zetknęłam się z tymi informacjami, nie byłam
w stanie uwierzyć, że coś tak niepozornego jak nasze śmieci może być
negatywnie powiązane z tak wieloma sprawami osobistymi i politycznymi. Fakty były jednak niezaprzeczalne – wiedziałem, że jeśli chcę
uwolnić nasz kraj od uzależnienia od produkowania śmieci, muszę
najpierw zająć się własnym problemem ze śmieciami. Ale jak?
Jakiś czas temu usłyszałam o ludziach, którzy w innych krajach prowadzą bezśmieciowy styl życia. Zasadniczo oznacza to, że osoby te nie
wysyłają żadnych rzeczy na wysypiska – nigdy. Zastanawiałam się, czy to
samo można zrobić w Stanach Zjednoczonych, a więc w kraju, w którym
ludzie wytwarzają więcej śmieci niż gdziekolwiek indziej na świecie.
Pewnego wieczora zeskrobałam do kosza pozostałości po kolacji
i coś we mnie pękło. Przez cały następny tydzień przejmowałam się
każdą wyrzucaną przeze mnie rzeczą – począwszy od małych metalowych spinaczy do papieru, a skończywszy na pustych pojemnikach
po dezodorancie.
Niepewnie poruszyłam ten temat z moim mężem.
– W zeszły weekend odwiedzili nas moi rodzice. Pamiętasz?
– Tak. – Adam wpatrywał się w swój komputer i niespecjalnie
skupiał się na rozmowie ze mną.
– Żartowaliśmy o tym, że moglibyśmy spróbować żyć bez śmieci
przez cały rok. Chciałabym to zrobić.

Wprowadzenie. Śmieci, wszędzie śmieci
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To zdanie przykuło jego uwagę. Spojrzał na mnie, uniósł brwi i zaczął przyglądać się mojej twarzy, aby sprawdzić, czy mówię poważnie.
Bałam się, że ten proekologiczny pomysł będzie zbyt radykalny nawet
dla mojego liberalnego męża.
– W porządku – odpowiedział i wrócił do pracy.
– W porządku? Czy to koniec naszej rozmowy? Nie powiesz nic
więcej?
Ponownie na mnie spojrzał i powiedział:
– Posłuchaj. Ja również myślałem o tym przez cały ten tydzień.
Mam poczucie, że nadszedł czas, abyśmy zrobili coś ważnego dla
środowiska i poparli nasze słowa czynami. Jeśli naprawdę chcesz
to zrobić, możesz liczyć na moją pomoc.
W ten sposób zadecydowaliśmy, że spróbujemy prowadzić życie
bez śmieci. W rezultacie narodziło się przedsięwzięcie o nazwie Green
Garbage Project.

Dążenie do życia bez śmieci
Jeszcze dziesięć lat temu nazwałabym was szaleńcami, gdybyście
powiedzieli, że większość mojego wolnego czasu poświęcę na zajmowanie się śmieciami. Tak jak wszyscy ludzie, uważam, że odpady są
śmierdzące, paskudne i odrażające. Od innych osób różnię się jednak
tym, że według mnie są one również fascynujące.
W dzisiejszych czasach większość Amerykanów codziennie wytwarza niemal półtora kilograma śmieci, które następnie trafiają
na wysypiska. W trakcie realizowania Green Garbage Project wraz
z Adamem wytworzyliśmy mniej niż półtora kilograma tego rodzaju
odpadów przez rok. Dla większości ludzi to niesamowity wyczyn,
ale życie bez śmieci w rzeczywistości nie jest wcale takie trudne. Po
tym pierwszym bezśmieciowym roku postanowiliśmy, że będziemy
nadal funkcjonowali w ten sposób.
Obecnie przez większość mojego wolnego czasu rozmyślam o odpadach, czytam i piszę o nich albo sortuję własne śmieci. Wiem
o nich więcej, niż kiedykolwiek chciałam wiedzieć. (Dla przykładu,
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czy wiecie, że folia bąbelkowa miała pierwotnie służyć do tapetowania
ścian i że może ona zostać poddana recyklingowi, jeżeli wszystkie
bąbelki zostaną rozerwane?)
Poświęcam śmieciom tak dużo uwagi, ponieważ za ich sprawą
każdy może się przyczynić do ratowania naszej planety. Wszyscy wytwarzamy odpady i z łatwością możecie zacząć ograniczać ilość rzeczy,
które wyrzucacie do kosza.

Co dokładnie oznacza „życie bez śmieci”?
W trakcie czytania tej książki zobaczycie, że ludzie różnie rozumieją ideę życia bez śmieci. Dla niektórych rodzin może ona oznaczać
zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów z dwustu czterdziestu
litrów tygodniowo do stu dwudziestu litrów miesięcznie. Dla innych
może ona oznaczać wyrzucanie raz na tydzień małej torby zakupowej
wypełnionej śmieciami. Dla jeszcze innych natomiast całkowitą rezygnację z wysyłania jakichkolwiek rzeczy na wysypisko.
Ja sama należę do ostatniej z tych kategorii. Gdy wraz z Adamem
realizowaliśmy Green Garbage Project, próbowaliśmy nie wytwarzać
żadnych śmieci. Niemalże udało nam się osiągnąć nasz cel. Przez
cały ten rok wyprodukowaliśmy tak mało odpadów, że byliśmy w stanie upchnąć je w zwyczajnym pudełku po butach. Z zaskoczeniem
odkryliśmy, że dzięki opracowanemu przez nas systemowi robienia
zakupów i recyklingu opakowań życie bez śmieci stało się naszą
drugą naturą.
Nie ma znaczenia, czy chcecie zredukować ilość produkowanych
przez siebie odpadów w umiarkowanym, czy w ekstremalnym stopniu. Nie ma również znaczenia, czy chcecie po prostu mieć w domu
mniej koszów na odpadki, czy też wolicie przez okres jednego roku
nie wysyłać absolutnie żadnych rzeczy na wysypisko. Mogę wam
pomóc w osiągnięciu każdego z tych celów.

Korzyści płynące z życia bez śmieci
Życie bez śmieci ma oczywiście pozytywny wpływ na środowisko.
Nie jest to jednak jedyny pożytek. Bezśmieciowy styl życia nie tylko

Wprowadzenie. Śmieci, wszędzie śmieci
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zmniejszy wasze oddziaływanie na planetę, ale przyniesie również
wiele innych korzyści, które pozwolę sobie pokrótce opisać.
Wasze życie stanie się znacznie prostsze. Wszyscy chcielibyśmy
mieć nieco więcej czasu każdego dnia. Funcjonowanie bez śmieci pomoże wam usprawnić wiele obszarów waszego życia – począwszy od
robienia zakupów spożywczych, a skończywszy na sprzątaniu domu.
Nauczycie się zmieniać przeznaczenie wielu codziennych produktów
– takich jak soda oczyszczona i sok z cytryny. Będziecie korzystali
z nich nie tylko w trakcie przygotowywania posiłków w kuchni, ale
również podczas sprzątania. Będziecie rzadziej bywali w sklepach,
dzięki czemu zaczniecie spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Będziecie wydawali mniej pieniędzy i zaczniecie być bardziej
zadowoleni z zakupów. Gdy zaczęłam przykładać większą wagę do
zakupów, zdałam sobie sprawę, że nabywam wiele rzeczy, których nie
chcę i nie potrzebuję. Rezygnacja z wytwarzania śmieci spowoduje,
że będziecie robili zakupy znacznie bardziej świadomie. Zaczniecie
celowo nabywać produkty, które mogą pełnić dwojakie funkcje. Zaczniecie również poszukiwać wytrzymałych przedmiotów, z których
będziecie mogli korzystać przez długi czas.
Będziecie wspierali lokalny biznes. Kupowanie lokalnych produktów jest korzystne dla środowiska. Wynika to z tego, że dobra nie
muszą być przewożone ciężarówkami przez cały kraj, aby dotrzeć
do konsumentów. Równie ważne jest to, że wspieranie rodzinnych
biznesów, a nie dużych korporacji, wywiera korzystny wpływ na lokalną społeczność. Badania przeprowadzone przez Institute for Local
Self-Reliance pokazują, że „trzykrotnie więcej pieniędzy pozostaje
w regionalnej gospodarce, gdy ludzie kupują produkty i usługi od
lokalnych firm, a nie od dużych sieci handlowych”.
Będziecie zdrowiej jedli. Jeśli połączycie zdrową dietę z odpowiednimi ćwiczeniami, stracicie na wadze i będziecie czuli się lepiej. Bezśmieciowy styl życia spowoduje, że zaczniecie jeść więcej zdrowych
produktów, które nie zostały zapakowane w niepotrzebny plastik.
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ODPADKI WYTWORZONE PRZEZ ROK
Oto lista odpadów, które wraz z Adamem wytworzyliśmy w ciągu naszego
pierwszego bezśmieciowego roku:
• z epsuta piszcząca zabawka dla
psa (przejechana przez kosiarkę),

• o
 pakowania po różnych
tabletkach,

• u
 szkodzone sznury do skakania
na bungee,

• s tyropianowy kubek, który
dostałam w prezencie z okazji
„Tygodnia wdzięczności dla
nauczycieli”,

• żarówka,
• z epsuta ozdoba
bożonarodzeniowa,
• zatyczki do uszu,
• d
 wa długopisy i mazak
fluorescencyjny,
• o
 siem żyletek do maszynki
Gillette Sensor Excel,
• d
 wie wymienne końcówki do
elektrycznej szczoteczki do
zębów,
• o
 pakowanie po tabletkach
antykoncepcyjnych, dwanaście
plastikowych opakowań,
dwanaście plastikowych pudełek
i dwanaście plastikowych
woreczków na tabletki,
• o
 pakowanie po środku
zwalczającym pchły,
• bransoletka szpitalna,
• dwa woreczki po leku Theraflu,
• k ompres łagodzący opuchliznę
po ukąszeniu przez owada,
• f olia od blistrów z soczewkami
kontaktowymi,

• p
 ęknięte balony, które dostaliśmy
w prezencie,
• d
 wa kawałki papieru
pakunkowego,
• p
 roszek do konserwowania
ściętych kwiatów,
• plastikowa przywieszka,
• d
 wie pary rękawiczek
lateksowych,
• d
 wa opakowania po ciastkach
Cracker Jack,
• c
 zternaście uszczelek ze słoików
służących do przechowywania
lekarstw lub przypraw,
• d
 uża kula z plastiku i taśmy
klejącej,
• plastikowa koperta,
• p
 łaski kawałek pianki do
pakowania,
• r óżnego rodzaju drobiazgi (metki
z ubrań, plastikowa zapinka
z pęczka rzodkiewki, dwie
przyssawki od maty łazienkowej).
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Będziecie rzadziej robili zakupy w sklepach spożywczych, a częściej
na lokalnych targowiskach, na których można kupić zdrowe produkty – takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i jaja pochodzące
od regionalnych dostawców.
Będziecie współuczestniczyli w ochronie naszej planety z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie jest tajemnicą to, że Ziemia
ma obecnie duże kłopoty. Wysypiska śmieci są przepełnione, nasze systemy wodne coraz bardziej zanieczyszczone, kolejne gatunki
zwierząt w zatrważającym tempie trafiają na listę zagrożonych wyginięciem, a nasze jedzenie i kosmetyki zawierają mnóstwo toksycznych chemikaliów. Ta książka pokaże wam, w jaki sposób śmieci są
powiązane z każdym z tych problemów ekologicznych i z wieloma
innymi. Ilekroć wybieracie trwałe produkty zamiast przedmiotów
jednorazowego użytku, przyczyniacie się do wyeliminowania tego
rodzaju problemów.
Wasze wysiłki pomogą upiększyć naturalne obszary i zmniejszą
zaśmiecenie naszej planety. Czy kiedykolwiek zdarzyło się wam, że
w trakcie pieszej wycieczki po pustkowiu albo podczas budowania
zamku z piasku na plaży niespodziewanie natknęliście się na śmieci?
Czy kiedykolwiek widzieliście, jak ktoś wyrzuca niedopałek papierosa
przez okno samochodu? Im mniej odpadów będziemy wytwarzali,
tym mniej śmieci będzie wokół nas.
Będziecie mieli rzadszy kontakt z toksycznymi chemikaliami oraz
ze sztucznymi barwnikami i substancjami słodzącymi. Za sprawą
bezśmieciowego stylu życia zaczniecie się odżywiać produktami, które
są znacznie zdrowsze od zapakowanego i przetworzonego jedzenia
zalegającego na półkach sklepów spożywczych. Wiemy, że pseudopożywienie w rodzaju ciastek Pop-Tarts albo chrupków Cheetos nie jest
dla nas dobre. Unikanie wytwarzania śmieci jest po prostu kolejnym
powodem do tego, aby poszukać zdrowszych alternatyw.
Staniecie się bardziej samowystarczalni. Jednym z najprzyjemniejszych aspektów bezśmieciowego stylu życia jest uczenie się
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pewnych umiejętności, o których nasza kultura niemal zapomniała.
Praktycznie wszystkie produkty sprzedawane w sklepach możecie
zrobić samodzielnie, jeśli tylko poświęcicie temu wystarczająco dużo
czasu i uwagi. Niniejsza książka zawiera proste wskazówki dotyczące przygotowywania codziennych produktów, takich jak angielskie muffiny albo uniwersalny płyn do czyszczenia, a także bardziej
skomplikowane przepisy na wyroby w rodzaju sera ricotta czy bajgli.
Z powyższych i wielu innych względów niektórzy ludzie w Ameryce
i w innych częściach świata postanowili żyć bez śmieci. Wszystkie te
osoby są zwolennikami stylu życia, który jest łatwy i satysfakcjonujący.
Gdy Adam i ja zaczynaliśmy funkcjonować w ten sposób, napotkaliśmy na swojej drodze wiele problemów. Wiedzieliśmy jednak, że
tego rodzaju sytuacje są częste w przypadku wszystkich nowych
doświadczeń. Wyciągnęliśmy więc naukę z naszych błędów i postanowiliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami, aby pomóc wam
w przestawieniu się na ten cudowny styl życia.
Szybko odkryjecie, że życie bez śmieci wiąże się z nieco innymi
trudnościami w każdym regionie. Wynika to z tego, że dany obszar
ma swoje własne programy dotyczące recyklingu, kompostowania
i hurtowej sprzedaży żywności. Zauważycie również, że każda rodzina
ograniczająca ilość wytwarzanych przez siebie odpadów musi stawić
czoło szeregowi wyjątkowych wyzwań. Niniejsza książka zawiera opis
strategii, dzięki którym znajdziecie systemy funkcjonujące w waszej
okolicy i zrobicie z nich użytek. Niezależnie od tego, jakim okolicznościom i wyzwaniom będziecie musieli sprostać, szybko odkryjecie, że
prowadzenie bezśmieciowego stylu życia jest wykonalne i niezwykle
satysfakcjonujące.

Współtwórcy bezśmieciowego stylu życia
Gdy pisałam tę książkę, korzystałam z rad wielu moich rodaków prowadzących bezśmieciowy styl życia, z których część poznałam podczas
mojego pierwszego roku bez śmieci. Ten sposób funkcjonowania
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w dalszym ciągu jest na tyle nowy, że bardzo mnie cieszy możliwość
utrzymywania kontaktu ze wspólnotą przyjaciół, z którymi mogę
się wymieniać wskazówkami i rozwiązywać codzienne problemy.
Przedstawię historie tych osób i w poszczególnych rozdziałach będę
zamieszczała ich porady dotyczące życia bez produkowania śmieci. Każda z nich ma nieco odmienne podejście. Wspólnymi siłami
pokażemy, że każdy człowiek może żyć bez produkowania śmieci
– niezależnie od tego, kim jest, gdzie żyje, ile zarabia i jak dużo
(lub jak mało) wysiłku chce wkładać w pielęgnowanie tego sposobu
funkcjonowania.
Pozwólcie, że przedstawię wam współtwórców opisanego w tej
książce programu. Każda z poniższych notek biograficznych zawiera
listę przedmiotów, które dana osoba próbuje całkowicie wyeliminować ze swojego życia.
April Luebbert z Bellevue (w stanie Waszyngton). April mieszka ze swoim mężem i dwójką ich dzieci w ekskluzywnej dzielnicy
na przedmieściach Seattle. Jest pełnoetatową matką, natomiast
jej partner pracuje w Microsofcie. Luebbertowie uwolnili się od
odpadków w maju 2011 roku. Był to pomysł April, która nieco
wcześniej obejrzała w telewizji reportaż o pewnej rodzinie żyjącej
bez śmieci. Pewnego razu powiedziała mi: „Zobaczyłam program
o domu bez śmieci. Byłam oczarowana jego wyglądem i tym, że
jego mieszkańcy wydawali się niezwykle zdrowi”. Luebbertowie
żyją w małym mieszkaniu i bezśmieciowy sposób funkcjonowania
nastręcza im wielu trudności. Dla przykładu, mieli spory problem
ze stworzeniem systemu kompostującego, który działałby w tak
niewielkiej przestrzeni.
April założyła bloga www.trashfreeliving.com, aby dokumentować
wyzwania i odkrycia, z którymi jej rodzina miała do czynienia podczas przestawiania się na ten nowy styl życia. Po kilku miesiącach
czterej członkowie rodziny Luebbertów wytwarzali mniej więcej jeden
studwudziestolitrowy worek odpadów co dwa tygodnie. Wcześniej
natomiast wyrzucali dwukrotnie większą ilość śmieci.

spodobał ci się fragment
który przeczytałeś?

Zamów książkę

zero waste
śmieć mniej, żyj lepiej
w księgarni Illuminatio

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na

www.vivante.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/vivantepl

Książki wydawnictwa Illuminatio
znajdziesz również w Księgarni internetowej

www.TaniaKsiazka.pl

