Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2022
Ruilen bij Rosita! – de Kwaadsteniet

Voor welke categorie meld je je aan ?
Burgerinitiatieven / non-profit
Geef in een quote van maximaal 1 regel jouw boodschap voor Molenlanden mee.
Niet eindeloos praten over duurzaamheid maar gewoon starten door mee te doen met
Ruilen bij Rosita!
Wat is jouw idee/activiteit? Korte omschrijving met eventueel beeldmateriaal, foto's,
filmpje, tekeningen etc.
Hoi! Ik ben Rosita en ik heb Ruilen bij Rosita opgezet. Dit is een ruilwinkel voor
(kinder)kleding, schoenen, speelgoed, spellen, boeken kortom van alles! Ik ben gevestigd in
Het Centrum Duurzaamheid
te Giessenburg (de oude bieb). Elke zaterdagochtend ben ik open van 9 tot 12. Sinds ik
gestart ben in november 2021 is de bekendheid van mijn initiatief rustig aan gegroeid en
hebben vrijwilligers zich aangesloten en durf ik nu wel te spreken van een groot succes. Elke
zaterdagochtend komen zowel kinderen als volwassenen langs om spullen af te geven en om
te kijken naar wat er staat. Er komen moeders een boekje lezen met hun kind. Er komen
buurtbewoners kletsen en hun hart luchten. Kinderen komen spelen. We zijn daarnaast ook
een inzamelpunt voor Kringloop Giessenlanden. We zijn ook een inleverpunt voor oud ijzer.
En er is een kleine pluktuin aangelegd. We hebben de eerste 'deel naaimachine' en 'deel
wasmachine' in geheel Molenlanden neergezet in het pand. De beste reparateur uit de regio,
Bart Kalkman is elke zaterdagochtend aanwezig om elektrisch kinderspeelgoed en
huishoudelijk apparatuur te repareren. En het mooiste en origineelste van dit hele initiatief
is: alles is kosteloos. De reden dat niks geld kost in de ruilwinkel is omdat ik geloof dat
mensen met blijdschap en tevredenheid hun mooie bruikbare/dierbare spullen afgeven
wanneer ze weten dat iemand anders dit nog met plezier gaat gebruiken. Dat gevoel is niet
uit te drukken in geld. Door de laagdrempeligheid van mijn initiatief (kom binnen en kijk
rond in de ruilwinkel en zie welke andere initiatieven wij hebben opgestart) komen heel veel
verschillende soorten mensen in aanraking met een voorbeeld van duurzaamheid waar zij
zelf aan kunnen bijdragen. Het is zo praktisch en simpel en dat spreekt aan!!!
Waarom vind je dat jouw idee/activiteit een duurzame bijdrage levert aan gemeente
Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners?
Door spullen die nog goed zijn door te geven aan een ander, hoeven er minder nieuwe
producten gemaakt te worden en gaan we zuiniger om met de aarde en haar grondstoffen.
Door hergebruik komt er ook minder afval.

Hoe vernieuwend is jouw idee/activiteit en wat maakt het uniek?
In Molenlanden is er verder nog geen ruilwinkel zoals de mijne. Geheel Giessenburg kan nu
super laagdrempelig kennismaken en deelnemen aan een duurzamere manier van leven. De
simpelheid van mijn initiatief zorgt ervoor dat veel mensen aanhaken DAT maakt het uniek
en succesvol.
Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden?
De ruilwinkel is toekomstbestendig omdat het gedragen wordt door meerdere vrijwilligers,
het is niet van en persoon afhankelijk. Een ruilwinkel zoals de mijne zou in elke kern van de
gemeente kans van slagen hebben en draagt bij aan het realiseren van de wensen en doelen
van de gemeente op t gebied van duurzaamheid.
Kan jouw idee/activiteit bijdragen als inspiratie voor anderen?
Ruilen bij Rosita is een geweldig gezellige ruilwinkel waar mensen graag komen. En terwijl ze
binnen zijn raken ze enthousiast over het hergebruiken van kleding en spullen. En gaan ze
vanzelf nadenken over welke andere kleine gemakkelijke manieren er zijn om duurzamer te
leven. Ruilen bij Rosita inspireert door te doen en te laten zien - dat is onze kracht.
Bijlage: foto’s

