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Hergebruik/herstelling

Givebox
Principe: een voorwerp hergebruiken/herstellen = afval vermijden!
Een givebox is een grote, open kast op een openbare plek waar mensen tweedehands spullen kunnen achterlaten en
terug meenemen (kleding, boeken, gereedschap, enz.). Er is geen enkele controle vereist, de mensen komen en gaan
zoals ze willen, 24u/24, 7d/7. Een alternatief is een rek plaatsen op een druk bezette plek (bv. een hotellobby) waar u
boeken kunt achterlaten/meenemen; als er verscheidene gelijkaardige rekken bestaan in andere hotels, kunnen die
boeken uitgeleend worden in het ene en teruggebracht in het andere, als het ware als "reizende boeken".
Deze activiteit kan georganiseerd worden door om het even wie (lokale instantie, onderneming, school, enz.): het
principe blijft hetzelfde.

Doelstellingen
Europese burgers sensibiliseren voor het feit dat afvalbeperking voor hen een dagelijkse reflex kan worden door
voorwerpen in goede staat die ze niet meer nodig hebben, weg te geven.
Een heel eenvoudig en toegankelijk middel bieden om gratis tweedehands voorwerpen te geven/te nemen.

Wat u nodig heeft
Een open plek om het rek te zetten (indien mogelijk beschut tegen de regen): een overdekte binnenplaats, een
wachtzaal, een wasserette, enz.
Een rek of een grote doos om de voorwerpen in te steken (met een douchegordijn, om ze te beschermen tegen de
regen als het in open lucht is).
De actie voorbereiden en uitvoeren
Vóór de EWAV (een maand voordien)
De plek vinden en de toestemming krijgen om er een rek/givebox te plaatsen.
De givebox/het rek vinden of zelf maken.
Uw actie registreren bij uw officiële Coördinator van de EWAV.
Net vóór de EWAV (een of twee weken voordien)
De givebox/het rek op de gekozen plek installeren met een poster met uitleg over de bedoeling en de werking.
Communiceren: posters afficheren voor het publiek (buurtwinkels, gemeentehuis/diensten, enz.); informeren via
sociale netwerken en de pers.
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Tijdens de EWAV (dag van de actie)
Twee presentaties organiseren (1e zaterdag en 2e zaterdag) om de werking van de givebox uit te leggen, de
doelstelling van de EWAV en van afvalpreventie (meer informatie op www.ewwr.eu)
De givebox controleren na de start van het initiatief om er zeker van te zijn dat ze niet verward wordt met een
vuilnisbak.
Eraan denken om foto's te nemen.
De deelname meten.
De hoeveelheid hergebruikte producten volgen, via het bijgevoegde pdf-document.
Na de EWAV
Het uiteindelijke aantal ingezamelde producten invoeren in blad 1 van het bijgevoegde pdf-document. Dit biedt u
een totaalzicht over de hoeveelheid afval die vermeden is via deze actie van de EWAV.
Het Excel-document, de foto's en andere nuttige informatie doorsturen naar uw Coördinator van de EWAV.
De niet-gebruikte voorwerpen doorgeven aan verenigingen.

Meer informatie
Voorbeelden van acties
o Givebox (België):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_B
russels.pdf
o Boekenkoelkast (Spanje):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administr
ation_Navarra.pdf
o Facebook pagina "Givebox" (Duitsland): www.facebook.com/Givebox
o Wiki givebox: http://wiki.gifteconomy.org/Give_Box
Gegevens/website van de Coördinator van de EWAV: www.leefmilieubrussel.be/EWAV
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu
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