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De Ruilwinkels in Goes en Zierikzee zijn inmiddels een begrip geworden. Hier is iedereen welkom; het maakt niet uit
wie je bent of wat je doet. De Ruilwinkel is een ontmoetingsplek, waar je zonder geld spullen of diensten kunt
‘kopen’. Het biedt inwoners een plek om andere mensen te ontmoeten, werkervaring op te doen, vrijwilligerswerk of
betekenisvolle dagbesteding te hebben en het brengt leven in de buurt.
Er werken veel enthousiaste vrijwilligers. Dit is een diverse groep mooie, betrokken mensen: man, vrouw, oud, jong,
arm, rijk, lokale inwoners en immigranten, die allemaal samenwerken en eigen taken hebben op basis van hun
talenten. Bijvoorbeeld om koffie te schenken, spullen in te nemen of te werken in de tuin. Ook is er een groot aantal
bezoekers dat al jaren elke week de Ruilwinkels bezoekt. Om iets te ruilen, maar vooral voor de gezelligheid bij een
gratis kopje koffie.
Duurzaamheid staat voorop in de Ruilwinkels. Geld speelt er geen rol. Als men spullen inlevert of een ander helpt, bij
bijvoorbeeld een tuinklusje of naaiwerk, kan men punten verzamelen. Deze punten kunnen vervolgens weer worden
uitgegeven. Aan bijvoorbeeld een nieuwe theepot of tomaten uit de tuin.
Vaak hebben de vrijwilligers en bezoekers van de Ruilwinkels allemaal hun eigen bijzondere verhaal om betrokken te
zijn. Zoals mensen die voorheen in isolement thuis zaten, maar door de Ruilwinkel weer sociale contacten hebben
gekregen. Of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die werkervaring hebben opgedaan. Maar ook mensen die
een betekenisvolle vrijetijdsbesteding of dagbesteding hebben gekregen ondanks ziekte of beperking. Daarnaast zijn
er immigranten die door hun betrokkenheid de Nederlandse taal beter onder de knie hebben gekregen.
De foto's en de bijzondere verhalen laten de diverse gezichten achter de vrijwilligers, bezoekers en spullen van de
Ruilwinkels zien!

"In de Ruilwinkel leerde ik de Nederlandse taal"

Denis
VRIJWILLIGER RUILWINKEL GOES

Denis is een vast gezicht in de Ruilwinkel in Goes. Hij werkt er al ongeveer tien jaar als vrijwilliger. Voorheen werkte
hij in een voedselfabriek, maar door lichamelijke problemen lukte dit niet meer. “Ik ervaar regelmatig pijn, maar wilde
wel graag wat blijven doen”, vertelt Denis. “Thuiszitten is niets voor mij. Dan ga je alleen maar nadenken of piekeren.”
“Ik ben geboren in Congo, daar was oorlog. Als kind kon ik daardoor alleen naar school in buurland Angola, dat op 25
kilometer afstand lag van mijn dorp in Congo. Op een gegeven moment ben ik van Congo naar Nederland gekomen,
vanwege de aanhoudende oorlog, dictatuur en politieke onrust. Ik moest veel familie achterlaten. Toen ik nog in
Congo woonde, was mijn favoriete voetbalclub al Ajax, niemand was daar voor Ajax, maar ik wel!”, lacht Denis. “Ik had
toen nooit kunnen bedenken dat ik ooit nog eens in het land van Ajax terecht zou komen.”
“Via de Ruilwinkel heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, op straat word ik wel eens herkend. Ik vind het een fijne
plek en het contact met mensen is heel belangrijk voor mij. Dankzij de Ruilwinkel is mijn Nederlandse taal ook
vooruitgegaan. Er komen hier ook zoveel verschillende spullen binnen! Ik wilde van alles weten hoe je het uitsprak.
Het leukste vind ik nu om de bonnen in orde te maken. Hierdoor leer ik ook steeds beter in het Nederlands te
schrijven. De Ruilwinkel is voor mij een plek waar ik mij thuis voel, vrienden heb gemaakt en veel meer Nederlandse
woorden leerde kennen dan alleen Ajax of voetbal!”

"We helpen elkaar met spullen vinden die iemand hard nodig heeft"

Anneke & Rinus
BEZOEKERS RUILWINKEL ZIERIKZEE

"Vanaf de opening van de Ruilwinkel in Zierikzee, zijn wij al vaste bezoekers! Rinus gaat meestal koffiedrinken, terwijl
ik een rondje door de winkel maak” vertelt Anneke. Ik haal vooral veel cadeautjes voor mensen, voor mijn
schoonmoeder bijvoorbeeld een fotolijstje of waxinelichtje. Voor mijn moeder van alles met olifanten. Het is leuk zelf
iets cadeau te krijgen, maar nog leuker iets te geven. We komen hier vooral voor de gezelligheid, we kennen
sommige mensen nu al jaren. Wanneer je hier rondloopt hoor je weleens wat, de één zoekt dit, de ander dat.”
“We helpen elkaar met spullen vinden die iemand hard nodig heeft”. Rinus vertelt: “Laatst had ik een warme deken
nodig, maar iemand anders ook. Ik kreeg hem toen, omdat de ander vond dat ik hem harder nodig had. Dat vond ik
zo aardig, er is hier echt aandacht voor elkaar.” Anneke vertelt: “Er is hier ook een vrijwilliger die speciaal voor mij
kijkt of er qua kleding iets tussen hangt. Deze vrijwilliger ziet het voor zich als ik dit kledingstuk draag. En vaak heeft
ze nog gelijk ook! Rinus draagt elke dag een pet, die op de foto komt ook uit de Ruilwinkel.” “Ik heb ongeveer zeven
petten die ik afwissel, verschillende daarvan heb ik kunnen 'kopen' met mijn ruilpunten in de Ruilwinkel. De petten
zijn onderhand echt mijn ‘handelsmerk’ geworden. Als iemand het heeft over die man met die pet, weet iedereen
over wie het gaat!”, vertelt Rinus.
Rinus en Anneke zijn altijd van de partij als er iets bijzonders wordt georganiseerd in de Ruilwinkel, zoals een hightea of kerstbrunch. Ook hebben zij een keer samen meegelopen in de modeshow van de Ruilwinkel. Vooral Anneke
vond het ontzettend leuk. Geen zenuwen, maar vol zelfvertrouwen liep ze door de winkel in prachtige
kledingstukken, die via de Ruilwinkel weer een tweede leven krijgen.
Omdat Anneke en Rinus het zo naar hun zin hebben bij de Ruilwinkel, wilden zij ook eens wat terug doen. Daarop
hebben zij zelf een klok ontworpen met het logo van de Ruilwinkel, wat nog een heel geknip en geplak was. Rinus en
Anneke halen dus niet alleen cadeaus voor anderen of zichzelf uit de Ruilwinkel, maar de Ruilwinkel zelf krijgt ook
wel eens wat!

"Na het overlijden van mijn man, kom ik elke dag even in de Ruilwinkel"

Willy
BEZOEKSTER RUILWINKEL GOES

Willy is 85 jaar en een vaste bezoekster van de Ruilwinkel in Goes. “Drie jaar geleden is mijn man overleden. We
waren bijna 60 jaar getrouwd. We gingen er altijd veel op uit, we ondernamen mooie dingen samen. Mijn zus zei
altijd ‘hij is een lot uit de loterij!’ Zo voelde dat voor mij ook.”
“Voor zijn overlijden kwam ik al weleens bij de Ruilwinkel, ik ging dan naar binnen en mijn man wachtte buiten op mij.
Na zijn overlijden ben ik na een week alweer naar de Ruilwinkel gegaan. Ik dacht: ‘ik kan wel thuis blijven zitten, maar
wat schiet ik ermee op?’ De mensen in de Ruilwinkel steunden mij. Nu kom ik er bijna elke dag, het is onderdeel van
mijn dagelijkse leven geworden. Ik heb eigenlijk alles al en heb niets nodig. Toch neem ik soms wat mee, maar dan
denk ik: ‘Willy.. wat moet je ermee?’ Dan breng ik het weer terug. Nee, ik kom voor de gezelligheid. Ik ken er alle
mensen en zij mij, sommigen noemen mij zelfs bij mijn voornaam.”
“Naar de Ruilwinkel gaan vind ik ik fijn. Daarnaast ga ik er graag veel op uit met mijn scootmobiel. Mensen zijn soms
verbaasd als ze mij tegenkomen in Wemeldinge, Heinkenszand of Kortgene. In mijn seniorenflat staan allemaal
scootmobiels op een rij, maar die van mij is de enige die altijd weg is! Dit heb ik denk ik van mijn vader, die was ook
altijd graag op pad. Ik weet nog dat ik als klein meisje samen met mijn vader op straat praatjes stond te maken met
mensen die langsliepen, mijn moeder was dan inmiddels al lang weer thuis. Dat is er bij mij altijd in gebleven.
Mensen spreken mij ook wel eens aan en dan denk ik soms: ‘Wie is het?’ Dan heb ik weer eens ergens een praatje
gemaakt met iemand! Het contact met mensen is erg belangrijk voor mij. Eigenlijk nog meer sinds mijn man is
overleden. En dit is zeker iets wat ik in de Ruilwinkel kan vinden!”

"Ik heb het gevoel weer opgebloeid te zijn"

Yvonne
VRIJWILLIGER RUILWINKEL ZIERIKZEE

Yvonne is al vanaf het begin betrokken bij de Ruilwinkel als vrijwilliger. Onlangs is ze een plantenasiel begonnen in de
winkel. Yvonne vertelt: “Veel oudere mensen gaan naar een verzorgingshuis. Ik vroeg mezelf af, wat gebeurt er
eigenlijk met hun planten? Ik heb zelf ook veel planten. Vroeger leefden mijn planten nooit zo lang. Mijn moeder zei
toen weleens: ‘Ik wil nooit als plantje bij jou terugkomen’. Maar de meest gekke planten gaan bij mij bloeien de
laatste jaren, ik weet ook niet hoe het komt. Negen jaar geleden is er veel gebeurd in mijn leven, ik had een
depressie en een hersenvliesontsteking. In datzelfde jaar ben ik gescheiden en afgekeurd voor werk.”
Het doen van vrijwilligerswerk bij de Ruilwinkel is voor Yvonne van grote waarde. Ze heeft het gevoel weer wat bij te
kunnen dragen en van betekenis te kunnen zijn voor andere mensen. “Wat ik erg fijn vind, is dat alle mensen
eigenlijk wel een achtergrond hebben. De mensen hier begrijpen elkaar, je hoeft niets uit te leggen. Als ik een wat
mindere dag heb, ervaar ik hier steun. Daarnaast is voor mij structuur erg belangrijk in mijn leven. Door de
regelmaat van mijn werk bij de Ruilwinkel heb ik deze structuur weer gekregen. Het kan erg nutteloos voelen als je
veel thuis zit, terwijl je het idee hebt ook zoveel te kunnen betekenen.”
Yvonne is binnen de Ruilwinkel, naast het opzetten van het plantenasiel, ook gastvrouw in koffielokaal 'Bij de
Buurvrouw'. Ook regelt ze administratie en inname van spullen. Ze vertelt dat het bij de inname van spullen
belangrijk is om de mensen een beetje te kunnen lezen. “Mensen kunnen oude, wat lelijk uitziende spullen inleveren,
maar er kan een heel verhaal achter deze spullen zitten en voor de mensen veel waarde hebben gehad. Mensen
doen iets weg, uit een fase van hun leven. Soms kan het een grote drempel zijn geweest om de spullen weg te doen.
Het is dan belangrijk dat hier oog voor is. De meeste mensen die hier komen, komen eigenlijk niet voor de spullen of
gratis koffie, maar voor het gesprek. Soms zijn mensen zo blij met een luisterend oor, dat verrijkt mijn leven dan ook
weer. Het idee dat je met zo weinig middelen zoveel goeds kunt doen, geeft het gevoel dat je constant cadeautjes
krijgt en uit mag delen. Ik ben hier weer opgebloeid, eigenlijk net een beetje als de plantjes in het plantenasiel.”

"80% van wat er in ons huis staat komt uit de Ruilwinkel"

Familie Kheder
BEZOEKERS RUILWINKEL GOES

De familie Kheder komt al jaren elke week naar de Ruilwinkel, al sinds dochter Lara nog maar een baby was. De
vrijwilligers van de Ruilwinkel hebben haar echt zien opgroeien. Mevrouw Kheder, Zahra, houdt ervan om mooie
dingen bij elkaar te zoeken. Ze vertelt: “Het huis is heel modern ingericht, je zou niet denken dat het bijna allemaal
van de Ruilwinkel is.” Meneer Kheder, Fallah, vertelt dat hij meestal na een kwartiertje wel klaar is met een rondje
lopen door de winkel.” Zahra lacht en vertelt dat zij het liefst drie rondjes doet en na 1,5 uur weer naar buiten gaat.
De ketting die Zahra op de foto draagt is ook van de Ruilwinkel.
“De Ruilwinkel spreekt ons op meerdere manieren aan”, vertelt de familie. Lara vindt het leukste aan de Ruilwinkel
dat er 'honderdduizend' boeken zijn. Fallah vertelt: “Het is zonde om mooie spullen weg te gooien, hergebruik
vinden we belangrijk. Maar wij komen ook voor onze sociale contacten. Als we een tijdje niet zijn geweest, missen wij
onze vrienden van de Ruilwinkel. We hebben hier over de jaren heen veel mensen leren kennen. Uit allerlei landen,
zoals India, Congo, Nederland en Iran. We hebben een hechte band met hen opgebouwd. Je hoort veel nieuws hier.
Zo kun je elkaar soms verder helpen.”
Zahra kwam in 2009 in Nederland wonen, zij had toen veel moeite met de Nederlandse taal. Doordat zij veel naar de
Ruilwinkel kwam en hier sociale contacten opdeed, is haar taal erg verbeterd. Zahra vertelt: “Ik merkte dat de taal
heel belangrijk is, want wanneer je de Nederlandse taal niet kent of spreekt, heb je als het ware geen ogen.”
Daarnaast krijgt de familie af en toe hulp bij klussen via de Ruilwinkel. Fallah heeft reuma. “Hierdoor heb ik snel last
van mijn lichaam. Zware klussen aan mijn huis kan ik hierdoor niet meer zelf doen. Ik spaar daarom mijn
Ruilwinkelpunten op en in ruil hiervoor helpt af en toe iemand met bijvoorbeeld laminaat leggen of een klusje in de
tuin. Ik ben erg dankbaar dat ik zo geholpen word met iets waar ik zelf veel moeite mee heb. We wilden ook graag
eens wat terug doen voor de Ruilwinkel, omdat het ons zoveel brengt op meerdere vlakken. Een tijdje geleden
hebben we daarom voor alle vrijwilligers en bezoekers baklava gemaakt!”

"De mensen in de Ruilwinkel voelen als een tweede familie"

Waleed
VRIJWILLIGER RUILWINKEL ZIERIKZEE

Waleed is vanaf het begin al heel betrokken bij de Ruilwinkel, hij heeft nog helpen schilderen bij de opbouw. Hij is er
een vast gezicht geworden. Waleed had voor zijn betrokkenheid bij de Ruilwinkel een heel ander leven. Hij was leraar
biologie, natuur- en scheikunde in Syrië. Hij is in 2011 uit Syrië gevlucht voor de oorlog. Zijn moeder, vrouw en zes
kinderen moest hij achterlaten. De reis via Jordanië, Algerije, Italië, Frankrijk, België naar uiteindelijk Zierikzee in
Nederland, zou te zwaar en gevaarlijk voor hen zijn geweest. Zijn gezin is een jaar later uit Syrië naar Zierikzee
gekomen.
Waleed is vrijwilligerswerk gaan doen in Zierikzee. Eerst op een school, maar dit herinnerde hem teveel aan zijn
school in Syrië, die gebombardeerd is. “Ik kwam via een buurvrouw bij de Ruilwinkel terecht. Ik voelde mij hier al snel
thuis. De mensen in de Ruilwinkel zijn over de jaren heen als een tweede familie gaan voelen, wat voor mij erg
belangrijk is, in een land waar ik opnieuw begon. Laatst kwamen er drie oudere dames naar mij toe in de
supermarkt. Ze vroegen hoe laat de Ruilwinkel open zou gaan. Het lijkt een klein moment, maar het deed mij veel. Ik
had het gevoel geen nummer meer te zijn, maar weer van betekenis te kunnen zijn voor anderen.”
In de Ruilwinkel heeft Waleed vooral de taak om het aannemen en uitgeven van spullen te regelen. Daarnaast hijst
hij elke ochtend buiten de Ruilwinkel-vlaggen. “Het hijsen van de vlaggen herinnert mij aan mijn school in Syrië. Daar
werd aan elk begin van de week ook de vlag gehesen. Ik gaf altijd het sein aan de studenten dat de vlag omhoog kon.
Nu doe ik dit zelf bij de Ruilwinkel, met mijn oud-studenten altijd in mijn gedachten, maar ook de blijdschap en
toekomst die de Ruilwinkel mij heeft gebracht.”

"Hier valt altijd iets te beleven!"

Olda
VRIJWILLIGER RUILWINKEL GOES

“Ik was er niet aan toe om achter de geraniums te gaan zitten!”, vertelt Olda. “Na jaren werken ging ik met pensioen.
Ik ben mijn hele leven altijd erg bezig geweest. Na mijn pensioen zag ik het dan ook niet zitten om niets meer te
doen, terwijl ik het gevoel had nog zoveel te kunnen. Ik ben meteen aan de slag gegaan bij de Ruilwinkel. Wat ik leuk
vind aan de Ruilwinkel zijn vooral de onverwachte mooie momenten die ik er beleef.”
“Laatst zat ik even buiten met een vaste klant, die zijn hart bij mij luchtte. Zijn moeder was onlangs overleden. Ik heb
toen naar hem geluisterd. Aan het einde bedankte hij mij ervoor. Dit raakte mij erg en ik besefte toen dat de
Ruilwinkel echt meer is dan alleen een winkel. Ik ontmoet hier ook veel mensen uit andere culturen. Ik heb
gesprekken met mensen die van over de hele wereld komen; Zuid-Afrika, Irak, India, Soedan, China, Engeland en ga
zo maar door. Ik leer hierdoor veel over verschillende culturen. Mensen kunnen soms snel oordelen, maar als je
meer over anderen weet, krijg je er meer begrip voor. Wat ik ook mooi vind om te zien, is hoe mensen hier hun
sociale contacten hebben. Zo kwamen er laatst vier vriendinnen die hadden afgesproken om gezamenlijk naar de
Ruilwinkel te gaan. Ze hebben dan veel lol en zien het echt als een dagje uit. Daar kan ik vrolijk van worden. Ook
komt er een bezoekster die om de paar weken alle opgehaalde spullen weer komt inruilen, maar dan voor een
andere kleur! Zo heeft ze om de paar weken weer een heel ander interieur! Omdat het geen geld kost, kan ze dit ook
gewoon doen en er plezier aan beleven. Wat anders waarschijnlijk niet had gekund."
"Onderling met de vrijwilligers hebben we ook veel lol. Er gebeuren soms gekke dingen, zoals iemand die met een
rare badmuts rond gaat lopen, of naar de radio vliegt om keihard een leuk liedje aan te zetten. Zo zie je, elke keer
gebeurt hier in de winkel wel wat. We maken er wat moois van met z’n allen!”

"Naar doorleefde spullen kan ik blijven kijken"

Verhaal van een voorwerp
BEZOEKERS RUILWINKEL ZIERIKZEE

Simone kwam een hele doos met spullen brengen. Eén voorwerp had voor haar een bijzondere betekenis. “Deze
kandelaar heb ik aan mijn man gegeven in onze verkeringstijd. Hij paste heel mooi op zijn tafel, onder een lamp die
een beetje op de kandelaar leek. We hebben er in die tijd vaak een kaarsje in aangestoken, ook later toen we gingen
samenwonen. Inmiddels zijn we jaren getrouwd. Het kijken naar deze kandelaar brengt de herinneringen en het
gevoel van toen ik hem net leerde kennen weer boven. Toch hebben we besloten hem maar eens weg te doen, we
hebben nu ook zoveel andere spullen. Maar nu ik dit verhaal vertel, vind ik het bijna toch weer moeilijk worden om
hem weg te doen, maar het is goed zo!”
Joke zag de kandelaar staan tussen de andere kandelaars in de Ruilwinkel. “Hij viel mij meteen op. Hij is veel aparter
dan de anderen. Het groene glas spreekt mij aan en ook dat hij er geleefd uitziet. Ik houd van spullen die er wat
doorleefd uitzien, dan lijkt er meer verhaal en waarde aan te zitten. Je kunt er veel langer naar blijven kijken! Hij krijgt
een mooi plekje op mijn dressoir.”
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