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Hergebruik aanmoedigen
Uw kleerkast puilt uit van kleren die te klein of uit de mode zijn, uw broodrooster heeft de geest
gegeven, uw bibliotheek staat vol met gelezen boeken die u niet meer bekijkt, uw oude servies staat
daar maar te staan ... Wat doet u ermee? Weggooien? Natuurlijk niet! U kunt mensen gelukkig maken
door uw textiel, accessoires, boeken, kleine huishoudtoestellen, enz. te geven, te herstellen of uit te
wisselen. Wat bij u te veel is, kan een ander goed van pas komen. Omgekeerd kunt ook u door dit
systeem onverwacht leuke spulletjes op de kop tikken. Organiseer een actie tijdens de EWAV en
inspireer uw medeburgers!
Algemene informatie

Afvalstroom
Verminderen

Moelijkheidsgraad
papier

Hergebruik

Milieu-impact

verpakkingen
organisch

Recycleren

Kostprijs
AEEA

Doelstellingen van deze actie

Slim verbruiken, namelijk
Oververbruik vermijden
Hergebruik via schenkingen aanmoedigen
Herstellingen aanmoedigen
Uitwisselen aanmoedigen
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Voorbeelden van hulpmiddelen om deze actie te realiseren
Give Box
Wat is dat? Een kast voor iedereen, niet op slot, waar u vrij kunt achterlaten wat u niet
meer nodig hebt en waaruit u kunt nemen wat u wenst.
Gebruik? De give box hoort thuis op een plek waar veel mensen langskomen en die voor
iedereen bereikbaar is. Wie dat wil, mag er iets achterlaten, zolang het maar schoon en in
goede staat is. U mag iets meenemen zonder iets gegeven te hebben. Er is geen controle op
de kast. Toch dienen er enkele mensen de kast op te ruimen en te onderhouden. U kunt
deelnemen aan een bestaand initiatief of een nieuwe give box in het leven roepen.
Wat evalueren? Het aantal uitgewisselde en niet weggegooide voorwerpen.
Geverij
Wat is dat ? Een evenement waar u voorwerpen naartoe kunt brengen die u niet meer nodig hebt. U kunt
eveneens meenemen wat u wenst.
Gebruik? De geverij vindt plaats op een centrale plek. Alles wat u wilt, brengt u ernaartoe, zolang het maar
schoon en in goede staat is. U mag iets meenemen zonder iets gegeven te hebben. U kunt deelnemen aan een
bestaand initiatief of zelf een geverij organiseren.
Wat evalueren? Het aantal uitgewisselde en niet weggegooide voorwerpen.
Repair Café
Wat is dat? Een evenement waar men kapotte of defecte spullen naartoe brengt, die men dan samen met een
glaasje erbij repareert.
Hoe organiseer je dat? Trommel uw buren, collega's, naasten, ... op voor dit evenement. De deelnemers krijgen
gereedschap en materiaal ter beschikking. Er zijn ook deskundige vrijwilligers, die de deelnemers helpen met
herstellen. U kunt deelnemen aan een bestaand initiatief of zelf een repair café organiseren.
Wat evalueren? Het aantal herstelde en niet weggegooide voorwerpen.
Ruilkransje
Wat is dat? Een gezellig theekransje waarop de deelnemers spullen die ze niet meer gebruiken tegen andere
spullen die ze nodig hebben of wel zien zitten kunnen ruilen.
Hoe organiseer je dat? Elke gast brengt een of verschillende nutteloos geworden voorwerp(en) mee. Wat u wilt
achterlaten brengt u ernaartoe, zolang het maar schoon en in goede staat is. U mag iets meenemen zonder iets
gegeven te hebben.
Wat evalueren? Het aantal uitgewisselde en niet weggegooide voorwerpen.
Affiche (communicatiemiddel)
Wat is dat? Een affiche die de gekozen actie voorstelt.
Gebruik? Ze wordt op strategische plekken opgehangen (venster, kantoor, ...).
Wat evalueren? De zichtbaarheid van uw actie in de buurt.
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Voorbereiding van de actie: uitwerken en opzetten
1 maand voor de EWAV
Kies een hulpmiddel (give box, geverij, repair café, ruilkransje).
Als het hulpmiddel al bestaat: promoot het bij de mensen rondom u en laat ze meedoen.
Als het nog niet bestaat: breng per actie een groep geïnteresseerden samen en regel de praktische aanpak:
plaats, toelatingen, mensen op wie u een beroep kunt doen, ...
Maak affiches en flyers over de voordelen en de impact van de actie. Geef er ook de praktische info bij (datum,
plaats, beschrijving van de actie, contactpersoon, ...). Hang ze op en deel ze uit op strategische plekken.
2 weken voor de EWAV
Give Box
Als er al een give box in de wijk is: promoot de box bij de mensen rondom u en laat ze deelnemen. U kunt uw
kennissen bijvoorbeeld vragen om een voorwerp te brengen en allemaal samen op hetzelfde ogenblik naar de give
box te komen om er daar op het gemak iets gezelligs van te maken.
Bestaat er geen give box: zoek een kast of iets wat erop gelijkt of maak er een met kringloopmateriaal van niet al
te veel waarde. Betrek zo veel mogelijk de buurt, zoals bijvoorbeeld de kinderen voor de versiering. Hang een bord
op met daarop een beschrijving van het give-box-principe. Zorg eveneens voor een aankondigingenbord en voor een
notitieboekje (met een balpen eraan vast) zodat iedereen kan noteren wat hij meebrengt.
Zet de give box op en hang affiches in de buurt om iedereen te informeren. Neem foto's.
Stuur een e-mail, communiceer mondeling of via de sociale netwerken over het initiatief. Kondig hierbij de datum
aan en vraag de mensen om de spullen die ze willen brengen klaar te leggen.
Geverij
Als er al een geverij in de wijk is: promoot de box bij uw buren en laat ze deelnemen. U kunt uw kennissen
bijvoorbeeld vragen een voorwerp mee te brengen en af te spreken aan de geverij.
Als u zelf de geverij organiseert: breng de plek in gereedheid en zorg voor voldoende plaats voor de voorwerpen.
Denk ook om de praktische organisatie (tafels, stoelen, materiaal, ...).
Zamel rond u een eerste reeks te geven voorwerpen in.
Stuur een e-mail, communiceer mondeling of via de sociale netwerken over het initiatief. Kondig hierbij de datum
aan en vraag de mensen om de spullen die ze willen brengen in te zamelen.
Repair café
Als er al een repair café in de wijk is: promoot het bij de mensen rondom u en laat ze deelnemen. U kunt uw
kennissen bijvoorbeeld vragen een voorwerp mee te brengen en af te spreken aan het repair café.
Als u zelf het repair café organiseert: bezoek de plaats, denk om de praktische organisatie (tafels, stoelen,
materiaal, herstelzone, ...). Bevestig de aanwezigheid van deskundige vrijwilligers, mét hun herstelmateriaal. Zorg
voor naambordjes op de basisposten (bijv. elektrische toestellen, meubels, kleren, ...).
Om op de hoogte te blijven van de herstellingen in uw repair café maakt u inschrijvingsformulieren klaar die u op
elke tafel neerlegt.
Stuur een e-mail, communiceer mondeling of via de sociale netwerken over het initiatief. Kondig hierbij de datum
van het repair café aan en vraag de mensen om de spullen die ze willen brengen klaar te leggen.
Ruilkransje
Breng de plek in gereedheid. Zorg voor voldoende plaats om de voorwerpen neer te zetten (tafels) en om aan
tafel te gaan.
Rond u heen gaart u al een eerste reeks ruilvoorwerpen bijeen.
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Bepaal de regels: de aard van de te ruilen voorwerpen (kleren, spelletjes, boeken, ...), de duur van het
evenement.
Stuur een e-mail, communiceer mondeling of via de sociale netwerken over het initiatief. Kondig hierbij de datum
aan en vraag de mensen om de spullen die ze willen ruilen klaar te leggen.
Bereid flyers voor met info over andere gelijkaardige initiatieven (swap event in de regio, websites om
voorwerpen uit te wisselen, ...).

De actie uitvoeren

Tijdens de EWAV
Give Box
Geef het startschot voor de give box / moedig het gebruik ervan aan met een feestelijke publieksopening met de
buren, de pers, ... erbij. Denk om het feestelijke tintje en neem foto's.
Vraag de mensen hun eigen spullen in de kast te leggen en er eventueel andere mee te nemen.
Vraag iedereen die er iets inlegt het schriftje in de kast in te vullen.
Geverij
Breng de zaal in gereedheid: schik de tafels, het materiaal en zorg voor gezellige decoratie.
Vang de vrijwilligers op en bedank ze.
Leg uw eigen “geefspullen” neer.
Vraag de mensen hun spullen neer te leggen.
Noteer de gegeven voorwerpen.
Repair Café
Breng de zaal in gereedheid: schik de tafels, de naambordjes, het materiaal en zorg voor gezellige decoratie.
Vang de vrijwilligers op en bedank ze.
Vang de deelnemers op en breng ze naar de tafels.
Vertel iedereen nog eens een hersteld voorwerp op het inschrijvingsformulier op de tafel te noteren.
Neem foto's.
Ruilkransje
Breng de zaal in gereedheid: schik de tafels, het materiaal, ... en zorg voor decoratie.
Vang de vrijwilligers op en bedank ze.
Leg uw “ruilspullen” neer.
Vraag de mensen hun spullen neer te leggen.
Deel de flyers met de nuttige info over andere ruilinitiatieven uit.
Noteer de geruilde voorwerpen.

Evaluatiemethode (meten van de resultaten)
Give Box
Tel het aantal voorwerpen in de kast (aan de hand van het notitieboekje).
De hoeveelheid geruilde voorwerpen = de hoeveelheid dankzij uw actie vermeden afval.
Na de EWAV evalueert u het succes van de give box. Als het initiatief uw buren bevalt, verzamel dan een aantal
mensen om de give box te onderhouden en de actie verder te zetten.
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Geverij
Tel het aantal voorwerpen die voor de geverij werden afgegeven.
De hoeveelheid geruilde voorwerpen = de hoeveelheid dankzij uw actie vermeden afval.
Repair café
Aan de hand van de inschrijvingsformulieren op de tafels telt u het aantal herstelde voorwerpen.
De hoeveelheid herstelde voorwerpen = de hoeveelheid dankzij uw actie vermeden afval.
Ruilkransje
Neem de lijst met geruilde voorwerpen.
De hoeveelheid geruilde voorwerpen = de hoeveelheid dankzij uw actie vermeden afval.
Om het gewicht van de hergebruikte voorwerpen te berekenen kunt u gebruik maken van de tabel op
http://www.ewwr.eu/nl/support/thematic-days-2013-reuse.
Meer info
Tips, tricks en materiaal om deze hulpmiddelen op te zetten:
o GiveBox : http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/reuse_givebox.pdf en http://vimeo.com/75482594
o Repair café: http://www.repaircafe.be/nl/een-repair-cafe-starten/
Voorbeelden van hergebruiksacties (meer voorbeelden op www.ewwr.eu) :
o Geven
- Give box (Duitsland) : https://www.youtube.com/watch?v=zk99F6pNHoY
- Geverij (België): http://vimeo.com/20734125
o Ruilen
- Ruilfeest (België): http://vimeo.com/20734040
- Swap shop (Groot-Brittannië) :
http://www.recycleforgreatermanchester.com/clientfiles/File/Run%20a%20Swap%20Shop
%20event%20in%20Greater%20Manchester%20version%205%20Final%20web%20version.p
df
Foto's van vroegere acties

Links: Give box – 2012 – België, rechts : Swap Event met kinderen – 2012 - Duitsland
European Week For Waste Reduction
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