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Hergebruik/herstelling

Ruildienst/ruilbeurs
Principe: een voorwerp ruilen/hergebruiken = afval vermijden!
Het ruilen van voorwerpen (kledij, speelgoed, enz.) kan een heel aantrekkelijke manier zijn om hergebruik te
promoten op basis van een eenvoudig concept: de deelnemers brengen voorwerpen in goede staat mee en kunnen ze
ruilen voor andere gedurende een beperkte periode of via een specifiek platform voor een langere periode. U kunt
een aantrekkelijk evenement creëren (bv. een ruilfeest), "regels" vastleggen (als een spel), of de actie eenvoudiger
houden. Het principe blijft wel hetzelfde: een oud object van de hand doen en een nieuw krijgen in ruil.
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, te ruilen voor andere voorwerpen.
De sociale banden versterken via een eenvoudig, leuk en trendy evenement.

Wat u nodig heeft
Een plek om de activiteit te laten plaatsvinden: een park, een gemeentelokaal, enz.
Tafels waarop de deelnemers de te ruilen objecten kunnen neerleggen.
Indien mogelijk, een informatiestand om uitleg te geven aan de bezoekers over EWAV en de doelstelling van de
actie, en "ruilgeld" (indien nodig) om nieuwe voorwerpen te verwerven.
Frisdranken (gratis of betalend) zijn altijd welkom en kunnen bijdragen tot een aangename sfeer.
Meetuitrusting: weegschalen om de herstelde voorwerpen te wegen.

De actie voorbereiden en uitvoeren
Vóór de EWAV (een maand voordien)
Het concept definiëren (en de regels indien nodig): ruilfeest, ruilbeurs, enz.
De logistieke aspecten voorbereiden: huur, transport van materiaal, enz.
Uw actie registreren bij uw officiële Coördinator van de EWAV.
Net vóór de EWAV (een of twee weken voordien)
Het materiaal vereist voor de actie voorbereiden: posters, tafels/stands, drankjes, fototoestel of filmcamera, enz.
Het materiaal vereist voor de evaluatie voorbereiden: weegschalen, meettabellen, enz.
Communiceren: journalisten uitnodigen op het evenement en/of een persbericht versturen om af te drukken of te
verspreiden; posters afficheren om het publiek in te lichten; informeren via sociale netwerken en middelen van
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partners (zaal gemeente, schoolhal, enz.).
Tijdens de EWAV (dag van de actie)
De activiteit in goede banen leiden en deelnemers ontmoeten om de doelstelling van de EWAV en van
afvalpreventie uit te leggen.
Spreken over hergebruik en afvalpreventie in het algemeen (meer informatie op www.ewwr.eu).
Eraan denken om foto's te nemen.
De deelname meten.
De hoeveelheid verzamelde 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.

Meer informatie
Voorbeelden van acties
o De ruilbeurs van Lambeth (Verenigd Koninkrijk):
://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Brussels.pdf
o Kleidertauschparty (Ruilfeest van kledij) (Duitsland):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Germany.pdf
o Giftenfestival (België): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Brussels.pdf
o Spielzeugt ausch in der Kindertagesstätte (Ruilen van speelgoed in de kinderkribbe) (Duitsland):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Educati
onal_Germany.pdf
o Speelgoedruil in bibliotheken (Zweden):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Sweden.pdf
o Geef spullen een nieuw leven (Duitsland):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Business_Germany.pdf
Website van de Coördinator van de EWAV: www.leefmilieubrussel.be/EWAV
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu
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