
Ongebruikte apparaten? Gun ze ook een tweede leven! 
Delen is het nieuwe hebben! 
 
Wanneer u samendoet met spullen zoals een partytent, hogedrukspuit, auto of bakfiets scheelt dat 
voor het milieu en in uw portemonnee. De weekopdracht was om te kijken hoeveel ongebruikte 
apparaten er in huis zijn. Dat blijken er toch nog vaak meer dan gedacht. Ooit een keer gekocht omdat 
het handig leek, maar helaas blijkt het dan toch niet zo te zijn. Delen is dan een goede optie. 
  
Delen is niet nieuw: bibliotheken zijn al eeuwen oud, de trein en de bus deelt u met andere passagiers 
en al in de jaren ’70 deelden gezinnen een auto. Het is tegenwoordig wel gemakkelijker om te delen 
via online platforms, buurtapps en sociale netwerken kunt u in uw buurt spullen lenen, huren of te leen 
en te huur aanbieden.  
 
Tips van MilieuCentraal voor delen 
 Bedenk vóór een aankoop of u het product zelf in huis wilt hebben. Als u het tijdelijk gebruikt of 

maar een paar keer per jaar nodig heeft, kijk dan of u het van vrienden, buurtgenoten of via een 
platform kunt lenen. 

 Bijna alles is te delen. Maak anderen blij met producten die u maar weinig of een korte periode 
gebruikt zoals een sta-tafel, babybadje of klopboormachine. Als u een vergoeding vraagt, verdient 
u er ook nog wat mee. 

 Laat een beoordeling achter op ruilplatforms. Vertel in een review hoe prettig de ruil verliep en of 
de prijs-kwaliteitverhouding klopte. Zo wordt delen voor iedereen leuker, makkelijker en 
betrouwbaarder. 

 
 Wat kunt u delen? 
 Spullen: zoals gereedschap, barbecue, tent 
 Boeken 
 Speelgoed 
 Kleding  
 En zelfs kookkunsten: als u teveel hebt gekookt, kunt u misschien iemand anders blij maken. Een 

initiatief als Bijzonder Thuisafgehaald regelt graag de match tussen kok en kwetsbare 
buurtgenoot. 

 
Vintage is het nieuwe tweedehands 
Gooi een product dat u niet nodig heeft niet weg. U kunt het beter weggeven of ruilen. Irma Gondrie 
heeft nog een bladblazer, 2 koffiezetapparaten, schaafmachine en een waterpik met een 
mankementje! Belangstelling? Laat het mij weten.  
 
Misschien een idee om uw ‘overbodige’ spullen tijdens de laatste bijeenkomst om te ruilen voor een 
iets dat u wel kunt gebruiken? Wie weet heeft een van de andere deelnemers juist datgene wat u 
zoekt. Als er belangstelling voor is, kunt u dat aan mij doorgeven via Nanny.yap@stichtsevecht.nl. Ik 
zorg dat er een tafel klaar staat, zodat vooraf of achteraf geruild kan worden. U kunt uw spullen 
natuurlijk naar een van de Kringloopwinkels brengen. Dan doet u er een ander ook een plezier mee.  
 
Save the date 
De laatste bijeenkomst vindt plaats op 26 juni, van 19.30 – 22.00 uur in Theater 4en1. Iets langer dan 
u gewend bent, maar we hebben een leuk programma. Natuurlijk blikken wij terug en kijken wij vooruit 
hoe wij ook in de toekomst zoveel mogelijk afval scheiden. En wij horen graag uw advies.  
   


