Persbericht

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ons huis is de meest belangrijke plek in ons leven. Daar voelen wij ons thuis.
Maar wat als je nou geen spullen hebt of kunt kopen om het in te richten?

Hilversum, 9 mei 2014

‘Ten einde huisraad’ helpt mensen met zoeken naar spullen op internet als zij dit zelf niet kunnen.
Geen budget, nauwelijks sociale contacten, medische redenen of weinig ervaring met computers
vormen een belemmering om te kunnen profiteren van online mogelijkheden.
Al geruime tijd zijn weggeefgroepen razend populair. In Nederland zijn er talloze steden waar
duizenden mensen van Facebook groepen gebruik maken om spullen te weggeven, ruilen of
verkopen.
Wij zijn beheerders van de weggeef, ruil en verkoophandel in het Gooi. Drie groepen op Facebook
die bij elkaar op het moment van schrijven 11.895 leden bevatten waar het merendeel continu bezig
is met recyclen, upcyclen, lenen en delen. Bewust of niet dragen zij bij aan een duurzame
leefomgeving.
Wij zien echter regelmatig een overschot aan huishoudelijke goederen en willen deze aan mensen
schenken die het echt nodig hebben. Wij werden ons bewust van deze doelgroep tijdens een
kennismaking met de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) Gooi & Vechtstreek, een
organisatie die mensen leert om zelfstandig een eigen leven te leiden.
De RIBW vroeg ons om op zoek te gaan naar huisraad voor Jane1 , een alleenstaande moeder van
twintig met een zoontje van één jaar. Wij plaatsten een opvallende advertentie in onze groepen en
vroegen leden om ons te helpen. Vrijwilligers hielpen met het bijhouden van toezeggingen, sjouwen
en vervoeren. Slechts twee dagen later hadden we een complete inboedel bij elkaar.

Kleine moeite, groot plezier!

1

Omwille van privacy gebruiken wij niet haar echte naam.
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