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In deze speciaal editie o.a.

Wij gaan voor duurzaam… 1000ste klant Kale Ruiltuin 1 jaar geleden Er komen leuke dingen komen 
voorbij

De gras wordt gemaaid

Dromen een kans geven 
in ruil voor talenten
Door Swmo, Zierikzee

Met 40 enthousiaste vrijwilligers en ruim 1800 klanten is de Ruilwinkel
een plek waar iedereen graag werkt of op bezoek komt. De Ruil-
winkel is een leer-ervaringsplek voor onder andere inburgeraars. 
De taal van de Ruilwinkel is voor iedereen dezelfde: Iedereen moet zich 
welkom voelen en vriendelijkheid staat voorop!

Warm hart van de 
vele vrijwilligers
Door burgemeester Gerard Rabelink, Zierikzee 

De Ruilwinkel in Zierikzee bestaat al weer een jaar. Wat vliegt de tijd! 
Ik weet nog dat de Ruilwinkel werd geopend en dat ik dacht: ‘Wat een 
geweldig initiatief! Deze ruilwinkel gaat mensen samen brengen.’

Afewerki, Waleed, Lem Lem, Tsega, 
Simon en Masarah zijn gemoti-
veerde medewerkers.  Nederlandse 
taal wordt in de praktijk geoefend. 
De Ruilwinkel is een goede start om 
verschillende werknemersvaardig-
heden te leren. De medewerkers 
ontwikkelen zich snel, hebben
verschillende talenten  en zijn 
enthousiast.

Simon heeft als machinebank-
werker gewerkt en droomt van een 
baan in die richting: 
“Het werken hier is leuk, ik 
schenk koffie en thee, werk bij 
de elektriciteit afdeling en leer 
Nederlands. Maar ik hoop bij een 
bedrijf met machines te kunnen 
gaan werken, dat is mijn beroep.”

Afewerki heeft in de Ruilwinkel 
alle muren en deuren geschilderd. 
Hij hoopt op een werkgever die 
hem kan opleiden als schilder. 
“Ik wil graag goed leren schilderen, 
maar ik kan ook sjouwen en in de 
tuin werken”

Waleed was in Syrie docent en 
heeft met ondersteuning van een 
trajectbegeleider van de Zuidhoek 

een vervolgstap gemaakt. Waleed 
assisteert nu bij  lessen in het Tech-
nasium op Pontes Pieter Zeeman.

De coördinators van de Ruilwinkel 
werken samen met de Gemeente, 
de re-integratieafdeling van de 
Zuidhoek en Gors zodat er een 
goede door-stroom kan plaatsvin-
den voor deze groep enthousiaste 
inburgeraars!

Wilt u iemand een kans geven? 
Neem contact op met Petra Ruiten-
beek p.ruitenbeek@smwo.nl

PETRA’S MOTTO:

”hartstikke goed, leuk”
(Bert van der Meeren)

En dat is zeker gebeurd. De Ruil-
winkel brengt mensen iedere dag 
weer samen vanuit het warme hart 
van de vele vrijwilligers. Het ruilen 
van huisraad, speelgoed en kleding 
zorgt ook voor blijvende contacten 
tussen mensen. Niet alleen in de 
wijk maar in heel Zierikzee en zelfs 
daarbuiten. 
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“Complimenten aan alle betrokkenen met dit succesvolle project! De Ruilwinkel Zierikzee levert een
mooie bijdrage aan de maatschappij, jullie mogen trots zijn op alles wat binnen één jaar is bereikt!

Karin Smit, Raad van Bestuur, Gors

Wat ben ik trots dat dit zo 
goed van de grond is gekomen! 
Door Cees van den Bos, wethouder Sociaal Domein, Zierikzee 

Onze samenleving verandert snel. Veel meer dan voorheen wordt een 
beroep gedaan op eigen kracht van inwoners, op de omgeving en op de 
inzet van vrijwilligers. 

De gemeente zoekt initiatieven 
die hierop voorsorteren en zo 
Schouwen-Duiveland verder bren-
gen. De Ruilwinkel is zo’n initiatief. 
Wat ben ik trots dat dit zo goed 
van de grond is gekomen! De Ruil-
winkel laat zien dat als mensen 
ergens samen hun schouders onder 
zetten dit kan leiden tot mooie re-
sultaten. Met de komst van de Ruil-
winkel heeft de leefbaarheid in de 

wijk een flinke impuls gekregen. 
Ontmoetingen vinden plaats. En er 
worden allerlei mogelijkheden ge-
schapen om verschillende groepen 
mensen te laten participeren. 

Van statushouders tot bijstands-
gerechtigden. Petje af voor alle 
vrijwilligers die dit met elkaar 
hebben gerealiseerd! Die kansen 
pakken op het sociaal domein en 

zaken aan elkaar knopen. Die zich 
waardevol maken voor ons mooie 
eiland! 
Ik wens jullie nog vele mooie jaren 
toe, waarin jullie nog heel veel voor 
de samenleving mogen betekenen. 

Cees van den Bos

De Ruilwinkel heeft zijn plekje 
veroverd in onze samenleving. 
Ik hoop dat deze voorziening nog 
lang in ons mooie Zierikzee zal
blijven bestaan en nog veel mensen 
bij elkaar zal brengen. 

Met warme groet,
Gerard Rabelink, burgemeester Schouwen-Duiveland

Het Weer:
In “Zierikzee/Regio” is hier 
binnen 40°C, zeer zonnig - kans op 
een hitte golf. Hier en daar een dans 
en veel vrolijke glimlachen te zien.

Het 1ste jaar is omgevlogen
Door Dicky de Kool, Monique Schipper en Petra Ruitenbeek, Ruilwinkel Zierikzee

Vol trots kijken wij terug op het 
1ste jaar. Het was een fantastisch 
ruiljaar!!
Het enthousiasme en de verschil-
lende talenten van alle vrijwilligers 
maakt Ruilwinkel Zierikzee tot een 
groot succes en een bijzondere 

plek waar de koffie en thee heer-
lijk smaakt. Dank aan alle klanten
en vrijwilligers voor dit mooie in-
spirerende jaar! Het is omgevlogen. 

Met veel plezier ruilen we dit 1ste 
jaar in voor het tweede!

Wist u dat...
...   er 40 enthousiaste vrijwillige 

medewerkers werken.

... wij 1800 klanten hebben?

...   wij dagelijks gemiddeld 
12 potten koffi e en 
10 potten thee schenken.

...   de klanten dol zijn op de koekjes 
van bakkerij ‘t Appelpuntje.

...   veel klanten een vrijwillige 
bijdrage in het koffi epotje 
stoppen waar we heel blij mee 
zijn.
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Mmmaissoep
Door Petra Ruitenbeek, Dreischor

Misschien hebben jullie haar al ont-
moet, er is een nieuwe vriijwilliger: 
Masahara Kanafane: 
Mimi is haar kortere naam. Mimi 
komt uit Syrie en werkt vanuit de 
Zuidhoek in de Ruilwinkel op de  
maandag-en woensdagmiddag. Mimi 
heeft al een keer heerlijke maissoep 
gemaakt en een Syrische pudding. 

Van harte welkom Mimi!

Prachtige 
Ruiltuin!
Door Johanna, vrijwilligster Ruilwinkel Zierikzee 

We zijn alweer een jaar verder 
met de ruilwinkel, wat gaat dat 
toch snel! De tuin is wat minder 
oud. Het idee om er een mooie 
tuin van te maken was er al vanaf 
het begin. 

De NL doet-dag in maart was een 
mooie gelegenheid om de tuin 
even flink aan te pakken.  Met veel 
mankracht zijn we op deze dag ver 
gekomen! 
Eerst zijn alle tegels van het oude 
schoolplein weggehaald. Er is veel 
compost en aarde  gehaald om de 
oude zandbak mee op te vullen 
en voor de bloementuin. Jopie had 
veel planten vanuit haar tuin mee 
genomen waardoor de tuin er al 
snel mooi aangekleed uit zag. 
Ook hebben we  van wilgentak-
ken een “ levend bankje” achter in 
de tuin gemaakt, en hij leeft nog 
steeds! Door al die compost,  veel 
water geven en aandacht ziet de 
tuin er prachtig uit! De kleurrijke 
bloemen bloeien prachtig en de 
oogst uit de moestuin is heerlijk.  
Volgend jaar kan er dus geruild 
worden met stekjes  want dit proef 
jaar is goed geslaagd!

Informatie/Colofon

Wij gaan voor duurzaam…
Door Wilma Rodenburg, vrijwilligster Ruilwinkel Zierikzee 

Wij bieden de mogelijkheid om spullen en diensten te ruilen in het 
kader van duurzaamheid. Daar geven wij samen met u in de Ruilwin-
kel op vele manieren vorm aan. Zo stimuleren wij dat u op de fiets  
of lopend naar de Ruilwinkel komt. Door het inbrengen van artikelen 
doet u mee aan het minder consumeren. Wat u te veel heeft in uw huis, 
op zolder of in de schuur, daar maakt u iemand anders weer blij mee.

Maandag 09 oktober 2017

Vrijwilligers in beeld
Door Marian Hijzelendoorn, vrijwilligster Ruilwinkel Zierikzee 

Mijn naam is Marian Hijzelendoorn, ik ben geboren in Den-Haag en heb 
daar tot mijn 46e gewoond. Ik ben getrouwd met Cees en heb 1 dochter, 
en 2 kleinkinderen. 

Ik ben 35 jaar werkzaam geweest als 
leidinggevende in de zorg (facilitaire 
dienstverlening), waarvan 18 jaar in 
de Cornelia in Zierikzee. In maart ‘16 
ben ik met pre pensioen gegaan, na 
een paar maanden genieten van mijn 
vrije tijd kreeg ik zin om vrijwilligers-
werk te gaan doen. Tijdens mijn 
werk in de zorg heb ik vaak gezien 
hoe belangrijk een vrijwilliger voor 
een organisatie kan zijn.
Toen ik zag dat de Ruilwinkel zou 
gaan openen, heb ik mijzelf meteen 
aangemeld. Wat een leuk initiatief! 

Na een gesprek met Petra en Dicky, 
was ik enthousiast, en had ik zin om 
aan de slag te gaan.
Ik ervaar het werk in de Ruil-
winkel als positief, want we zorgen 
met een hechte groep vrijwilligers 
dat er veel mensen blij worden in de 
Ruilwinkel.
Van een gesprek aan de koffi e-
tafel tot een paar nieuwe schoenen,

Concept/uitvoering: 
Meer> vandermeerenbert@gmail.com 
Eindredactie: Frans de Visser (SMWO) 
en Robbin Gilijamse (Gors)

Ruilwinkel Zierikzee is een initiatief 
van Gors en SMWO, er is een samen-
werkingsovereenkomst met de Kleding-
bank. Mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Schouwen-Duiveland.

iedereen kan iets vinden dat bij 
hem/ haar past.
Mijn functie binnen de Ruilwinkel 
is die van gastvrouw; een luisterend 
oor, een schouderklopje, gezellig een 
bakkie schenken, daar wordt ik blij 
van! Ik ben er erg trots op dat we 
met elkaar, in zo’n korte tijd, een 
mooie winkel met een prachtige tuin 
hebben gerealiseerd!

Liefs Marian Hijzelendoorn

De medewerkers van de Ruilwin-
kel scheiden zoveel mogelijk glas, 
papier, plastic, metaal en kleding. 
Zodat dit weer hergebruikt kan wor-
den. Kapotte elektrische apparaten 
gaan naar Kinderboerderij de Punt, 
Scheldestraat 5 Zierikzee. De kinder-
boerderij is het verzamelpunt van 
Wecycle. Ook u kunt daar terecht om 
kleine elektrische apparaten te bren-
gen. Op onze balie staan minicontain-
ers waar u uw kapotte lampen, batter-
ijen, cartridges en mobiele telefoons 
in kunt doen. Deze brengen we dan 
naar het Repair Café. In de toekomst 
willen we meer gaan samenwerken 
met deze enthousiaste groep. 

Artikelen waar wij een teveel van 
hebben geven wij graag nog een 
tweede kans door deze te schenken 
aan goede doelen.

Onder andere: Zonnebloem, Vluchte-
lingenwerk, Muziekvereniging Kunst 
en Eer, de Kledingbank, Tsjerkind 
Oekraïne, Kloppend Hart, Mensen in 
Nood, Scouting Zierikzee, Edukans, 
Schoenmaatjes.

Heeft u nog tips die wij in de Ruilwin-
kel kunnen uitvoeren, schrijf u idee 
op en stop hem in de ideeënbus op de 
balie.     Alle kleine beetjes helpen en 
samen bereiken wij meer!

Gezien van 
achter de 
balie…
Door Saskia Delfgauw, vrijwilligster Ruilwinkel 

Zierikzee 

Elke klant komt met zijn eigen re-
den naar de Ruilwinkel.  Mensen 
met een klein budget, mensen die 
het zonde vinden om spullen weg te 
gooien, verzamelaars van bijvoor-
beeld platen, of creatieve mensen 
die spulletjes zoeken waarmee ze 
weer iets anders kunnen maken. 

Iedereen komt gewoon lekker shop-
pen. Snuffelen of er nog iets leuks 
tussen zit. De kasten worden thuis 
leeggeruimd, maar vaak wordt er net 
zoveel weer mee naar huis genomen! 
Hoe leuk is dat! Zonder dat er geld 
aan te pas komt!  Om iets mee te ne-
men heb je punten nodig, dus aan 
de balie zien we dan ook van alles 
voorbij komen. Een antieke fondue-
set, een retro broodtrommel,  een 
prachtige hanglamp van glas met 
zilver, een leren motorpak, massag-
estoel-ding, hondenriem, maar ook 
een matrashoes waar het elastiek 
van verteerd is wordt aangeboden. 
Als doorgewinterde balietijgers con-
troleren wij alles zo goed mogelijk op 
gaatjes en vlekjes, trekken en duwen 
overal aan, dus de aanbieder van dit 
artikel moest het helaas weer mee 
naar huis nemen.  Van de week ging 
er  een jonge vrouw  blij naar huis met 
een retro leren tasje! Heb je een feest 
en zoek je een paar fantastische high 
heels voor eenmalig plezier, wij heb-
ben ze!  Op zoek naar die ene seven-
ties kandelaar, een kek leren jasje, of 
een leuke spijkerbroek? 
Wij hebben het!  Wij vinden het ie-
dere keer weer een feestje als de 
deuren  opengaan, de tassen met 
spullen op de balie worden gelegd 
en we mogen kijken wat er vandaag 
weer binnen wordt gebracht. 

Feest en 
afscheid in één…
Door Saskia Dalebout, vrijwilligster Ruilwinkel 

Zierikzee 

Met heel heel heel veel plezier heb 
ik ruim een jaar bij de Ruilwinkel 
gewerkt en ja, ik ga het missen. 

Ik heb genoten van de gezellige, leuke 
en positieve gesprekken met zowel 
klanten als collega´s. Het was erg 
mooi en leerzaam om mee te maken 
hoe bij iedereen zijn kwaliteiten 
werden ingezet en ontwikkeld.  Het 
is een Ruilwinkel, maar het  sociale 
aspect is voor mij de grootste reden 
dat ik met veel plezier heb gewerkt. 
Er is een nieuwe uitdaging op mijn 
pad gekomen in de vorm van werk en 
ga dus stoppen als medewerker bij de 
Ruilwinkel, maar niet als klant! 
De Ruilwinkel is een super succes en 
ik hoop dat dit nog vele jaren zo door 
gaat. Lieve collega´s en klanten, nog 
heel veel plezier in de Ruilwinkel en 
tot snel.                              

    Groetjes Saskia 

Wat ging er vooraf aan 
de start van de Ruilwinkel 
in Zierikzee? 
Door Greet Timmerman, Unitmanager Gors, en Marja Noordhoek, bestuurder  SMWO, Zierikzee

Eind 2013 ontstond het idee voor een Ruilwinkel op Schouwen-
Duiveland. Een jaar later, op 23 maart 2015, kwamen diverse organisa-
ties bij elkaar. Uit dit overleg kwam men tot de conclusie dat er grote 
behoefte is aan een ontmoetingsplek voor kwetsbare burgers. 

Daarnaast was er ook behoefte aan 
een plek waar mensen hun vaar-
digheden in kunnen zetten en leren. 
Dit zou een laagdrempelige plek 
moeten zijn waar iedereen welkom 
is en waar ze actief kunnen zijn als 
vrijwilliger. Het opzetten van een 
Ruilwinkel is hier als voorbeeld 
genoemd. 
In 2015 waren de transities in de 
zorg ingegaan, dat betekende voor 
een groep behoorlijke verander-
ingen op het gebied van zorg, wel-
zijn en inkomen. Voor een aantal 
kwetsbare mensen waren deze ve-
randeringen direct voelbaar. Ze zijn 
bijvoorbeeld hun indicatie voor dag-
besteding kwijtgeraakt of ze kregen 
een indicatie voor minder dagdelen. 

Gemeenteraadsleden en medewerk-
ers van de gemeente Schouwen-
Duiveland gingen in 2015 kijken 
naar de Ruilwinkel in Goes en 
werden enthousiast over het con-
cept. Gors en SMWO hebben in ver-
volgafspraken in 2015/2016 de plan-
nen verder uitgewerkt. Er ontstond 
ook een prettige samenwerking met 
de Gemeente Schouwen-Duiveland 
en de wethouder WMO. Op 1 oktober 

2016 was het dan zover. Na inten-
sieve maanden van voorbereiding 
en inrichting en met hulp van vele 
enthousiaste vrijwilligers en spon-
sors van spullen kon de Ruilwinkel 
haar deuren openen.

Een jaar later…
Tijdens de opening van de Ruilwin-
kel, inmiddels 1 jaar geleden, werd 
eigenlijk al meteen duidelijk: dit gaat 
een succes worden. Zoveel enthousi-
asme bij de coördinatoren, de vrijwil-
ligers en klanten! Ondertussen is ge-
bleken dat het enthousiasme en het 
succes van het Ruilwinkelconcept 
een enorme aantrekkingskracht heb-
ben gehad op nieuwe klanten en vrij-
willigers. Regelmatig komt de Ruil-
winkel naar voren in de pers. Niet 
voor niets, want hier gebeurt steeds 
weer iets bijzonders, zoals de 1000ste 
klant, de opening van de Ruiltuin 
en de groeiende samenwerking met 
diverse lagen van de samenleving.

Namens het Gors en SMWO zijn we 
erg trots op wat er in 1 jaar tijd ont-
staan is in de Ruilwinkel. Daarom 
bedanken we alle medewerkers en 
vrijwilligers van harte!

RuilPostRuilPostRuilPost
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Mmmaissoep
Door Petra Ruitenbeek, Dreischor

Misschien hebben jullie haar al ont-
moet, er is een nieuwe vriijwilliger: 
Masahara Kanafane: 
Mimi is haar kortere naam. Mimi 
komt uit Syrie en werkt vanuit de 
Zuidhoek in de Ruilwinkel op de  
maandag-en woensdagmiddag. Mimi 
heeft al een keer heerlijke maissoep 
gemaakt en een Syrische pudding. 

Van harte welkom Mimi!

Prachtige 
Ruiltuin!
Door Johanna, vrijwilligster Ruilwinkel Zierikzee 

We zijn alweer een jaar verder 
met de ruilwinkel, wat gaat dat 
toch snel! De tuin is wat minder 
oud. Het idee om er een mooie 
tuin van te maken was er al vanaf 
het begin. 

De NL doet-dag in maart was een 
mooie gelegenheid om de tuin 
even flink aan te pakken.  Met veel 
mankracht zijn we op deze dag ver 
gekomen! 
Eerst zijn alle tegels van het oude 
schoolplein weggehaald. Er is veel 
compost en aarde  gehaald om de 
oude zandbak mee op te vullen 
en voor de bloementuin. Jopie had 
veel planten vanuit haar tuin mee 
genomen waardoor de tuin er al 
snel mooi aangekleed uit zag. 
Ook hebben we  van wilgentak-
ken een “ levend bankje” achter in 
de tuin gemaakt, en hij leeft nog 
steeds! Door al die compost,  veel 
water geven en aandacht ziet de 
tuin er prachtig uit! De kleurrijke 
bloemen bloeien prachtig en de 
oogst uit de moestuin is heerlijk.  
Volgend jaar kan er dus geruild 
worden met stekjes  want dit proef 
jaar is goed geslaagd!

Informatie/Colofon

Wij gaan voor duurzaam…
Door Wilma Rodenburg, vrijwilligster Ruilwinkel Zierikzee 

Wij bieden de mogelijkheid om spullen en diensten te ruilen in het 
kader van duurzaamheid. Daar geven wij samen met u in de Ruilwin-
kel op vele manieren vorm aan. Zo stimuleren wij dat u op de fiets  
of lopend naar de Ruilwinkel komt. Door het inbrengen van artikelen 
doet u mee aan het minder consumeren. Wat u te veel heeft in uw huis, 
op zolder of in de schuur, daar maakt u iemand anders weer blij mee.

Maandag 09 oktober 2017

Vrijwilligers in beeld
Door Marian Hijzelendoorn, vrijwilligster Ruilwinkel Zierikzee 

Mijn naam is Marian Hijzelendoorn, ik ben geboren in Den-Haag en heb 
daar tot mijn 46e gewoond. Ik ben getrouwd met Cees en heb 1 dochter, 
en 2 kleinkinderen. 

Ik ben 35 jaar werkzaam geweest als 
leidinggevende in de zorg (facilitaire 
dienstverlening), waarvan 18 jaar in 
de Cornelia in Zierikzee. In maart ‘16 
ben ik met pre pensioen gegaan, na 
een paar maanden genieten van mijn 
vrije tijd kreeg ik zin om vrijwilligers-
werk te gaan doen. Tijdens mijn 
werk in de zorg heb ik vaak gezien 
hoe belangrijk een vrijwilliger voor 
een organisatie kan zijn.
Toen ik zag dat de Ruilwinkel zou 
gaan openen, heb ik mijzelf meteen 
aangemeld. Wat een leuk initiatief! 

Na een gesprek met Petra en Dicky, 
was ik enthousiast, en had ik zin om 
aan de slag te gaan.
Ik ervaar het werk in de Ruil-
winkel als positief, want we zorgen 
met een hechte groep vrijwilligers 
dat er veel mensen blij worden in de 
Ruilwinkel.
Van een gesprek aan de koffi e-
tafel tot een paar nieuwe schoenen,

Concept/uitvoering: 
Meer> vandermeerenbert@gmail.com 
Eindredactie: Frans de Visser (SMWO) 
en Robbin Gilijamse (Gors)

Ruilwinkel Zierikzee is een initiatief 
van Gors en SMWO, er is een samen-
werkingsovereenkomst met de Kleding-
bank. Mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Schouwen-Duiveland.

iedereen kan iets vinden dat bij 
hem/ haar past.
Mijn functie binnen de Ruilwinkel 
is die van gastvrouw; een luisterend 
oor, een schouderklopje, gezellig een 
bakkie schenken, daar wordt ik blij 
van! Ik ben er erg trots op dat we 
met elkaar, in zo’n korte tijd, een 
mooie winkel met een prachtige tuin 
hebben gerealiseerd!

Liefs Marian Hijzelendoorn

De medewerkers van de Ruilwin-
kel scheiden zoveel mogelijk glas, 
papier, plastic, metaal en kleding. 
Zodat dit weer hergebruikt kan wor-
den. Kapotte elektrische apparaten 
gaan naar Kinderboerderij de Punt, 
Scheldestraat 5 Zierikzee. De kinder-
boerderij is het verzamelpunt van 
Wecycle. Ook u kunt daar terecht om 
kleine elektrische apparaten te bren-
gen. Op onze balie staan minicontain-
ers waar u uw kapotte lampen, batter-
ijen, cartridges en mobiele telefoons 
in kunt doen. Deze brengen we dan 
naar het Repair Café. In de toekomst 
willen we meer gaan samenwerken 
met deze enthousiaste groep. 

Artikelen waar wij een teveel van 
hebben geven wij graag nog een 
tweede kans door deze te schenken 
aan goede doelen.

Onder andere: Zonnebloem, Vluchte-
lingenwerk, Muziekvereniging Kunst 
en Eer, de Kledingbank, Tsjerkind 
Oekraïne, Kloppend Hart, Mensen in 
Nood, Scouting Zierikzee, Edukans, 
Schoenmaatjes.

Heeft u nog tips die wij in de Ruilwin-
kel kunnen uitvoeren, schrijf u idee 
op en stop hem in de ideeënbus op de 
balie.     Alle kleine beetjes helpen en 
samen bereiken wij meer!

Gezien van 
achter de
balie…
Door Saskia Delfgauw, vrijwilligster Ruilwinkel 

Zierikzee 

Elke klant komt met zijn eigen re-
den naar de Ruilwinkel.  Mensen 
met een klein budget, mensen die 
het zonde vinden om spullen weg te 
gooien, verzamelaars van bijvoor-
beeld platen, of creatieve mensen 
die spulletjes zoeken waarmee ze 
weer iets anders kunnen maken. 

Iedereen komt gewoon lekker shop-
pen. Snuffelen of er nog iets leuks 
tussen zit. De kasten worden thuis 
leeggeruimd, maar vaak wordt er net 
zoveel weer mee naar huis genomen! 
Hoe leuk is dat! Zonder dat er geld 
aan te pas komt!  Om iets mee te ne-
men heb je punten nodig, dus aan 
de balie zien we dan ook van alles 
voorbij komen. Een antieke fondue-
set, een retro broodtrommel,  een 
prachtige hanglamp van glas met 
zilver, een leren motorpak, massag-
estoel-ding, hondenriem, maar ook 
een matrashoes waar het elastiek 
van verteerd is wordt aangeboden. 
Als doorgewinterde balietijgers con-
troleren wij alles zo goed mogelijk op 
gaatjes en vlekjes, trekken en duwen 
overal aan, dus de aanbieder van dit 
artikel moest het helaas weer mee 
naar huis nemen.  Van de week ging 
er  een jonge vrouw  blij naar huis met 
een retro leren tasje! Heb je een feest 
en zoek je een paar fantastische high 
heels voor eenmalig plezier, wij heb-
ben ze!  Op zoek naar die ene seven-
ties kandelaar, een kek leren jasje, of 
een leuke spijkerbroek? 
Wij hebben het!  Wij vinden het ie-
dere keer weer een feestje als de 
deuren  opengaan, de tassen met 
spullen op de balie worden gelegd 
en we mogen kijken wat er vandaag 
weer binnen wordt gebracht. 

Feest en
afscheid in één…
Door Saskia Dalebout, vrijwilligster Ruilwinkel 

Zierikzee 

Met heel heel heel veel plezier heb 
ik ruim een jaar bij de Ruilwinkel 
gewerkt en ja, ik ga het missen. 

Ik heb genoten van de gezellige, leuke 
en positieve gesprekken met zowel 
klanten als collega´s. Het was erg 
mooi en leerzaam om mee te maken 
hoe bij iedereen zijn kwaliteiten 
werden ingezet en ontwikkeld.  Het 
is een Ruilwinkel, maar het  sociale 
aspect is voor mij de grootste reden 
dat ik met veel plezier heb gewerkt. 
Er is een nieuwe uitdaging op mijn 
pad gekomen in de vorm van werk en 
ga dus stoppen als medewerker bij de 
Ruilwinkel, maar niet als klant! 
De Ruilwinkel is een super succes en 
ik hoop dat dit nog vele jaren zo door 
gaat. Lieve collega´s en klanten, nog 
heel veel plezier in de Ruilwinkel en 
tot snel.                              

    Groetjes Saskia 

Wat ging er vooraf aan 
de start van de Ruilwinkel
in Zierikzee?
Door Greet Timmerman, Unitmanager Gors, en Marja Noordhoek, bestuurder  SMWO, Zierikzee

Eind 2013 ontstond het idee voor een Ruilwinkel op Schouwen-
Duiveland. Een jaar later, op 23 maart 2015, kwamen diverse organisa-
ties bij elkaar. Uit dit overleg kwam men tot de conclusie dat er grote 
behoefte is aan een ontmoetingsplek voor kwetsbare burgers. 

Daarnaast was er ook behoefte aan 
een plek waar mensen hun vaar-
digheden in kunnen zetten en leren. 
Dit zou een laagdrempelige plek 
moeten zijn waar iedereen welkom 
is en waar ze actief kunnen zijn als 
vrijwilliger. Het opzetten van een 
Ruilwinkel is hier als voorbeeld 
genoemd. 
In 2015 waren de transities in de 
zorg ingegaan, dat betekende voor 
een groep behoorlijke verander-
ingen op het gebied van zorg, wel-
zijn en inkomen. Voor een aantal 
kwetsbare mensen waren deze ve-
randeringen direct voelbaar. Ze zijn 
bijvoorbeeld hun indicatie voor dag-
besteding kwijtgeraakt of ze kregen 
een indicatie voor minder dagdelen. 

Gemeenteraadsleden en medewerk-
ers van de gemeente Schouwen-
Duiveland gingen in 2015 kijken 
naar de Ruilwinkel in Goes en 
werden enthousiast over het con-
cept. Gors en SMWO hebben in ver-
volgafspraken in 2015/2016 de plan-
nen verder uitgewerkt. Er ontstond 
ook een prettige samenwerking met 
de Gemeente Schouwen-Duiveland 
en de wethouder WMO. Op 1 oktober 

2016 was het dan zover. Na inten-
sieve maanden van voorbereiding 
en inrichting en met hulp van vele 
enthousiaste vrijwilligers en spon-
sors van spullen kon de Ruilwinkel 
haar deuren openen.

Een jaar later…
Tijdens de opening van de Ruilwin-
kel, inmiddels 1 jaar geleden, werd 
eigenlijk al meteen duidelijk: dit gaat 
een succes worden. Zoveel enthousi-
asme bij de coördinatoren, de vrijwil-
ligers en klanten! Ondertussen is ge-
bleken dat het enthousiasme en het 
succes van het Ruilwinkelconcept 
een enorme aantrekkingskracht heb-
ben gehad op nieuwe klanten en vrij-
willigers. Regelmatig komt de Ruil-
winkel naar voren in de pers. Niet 
voor niets, want hier gebeurt steeds 
weer iets bijzonders, zoals de 1000ste 
klant, de opening van de Ruiltuin 
en de groeiende samenwerking met 
diverse lagen van de samenleving.

Namens het Gors en SMWO zijn we 
erg trots op wat er in 1 jaar tijd ont-
staan is in de Ruilwinkel. Daarom 
bedanken we alle medewerkers en 
vrijwilligers van harte!
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