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Opgesteld door coördinator Janyi Lauvenberg

Activiteiten
-

Houtbranden voor volwassenen in samenwerking met de Vrije Akademie.
Vogelhuisjes en notenslinger maken met kinderen.

Uitbreiding assortiment in de winkel
-

Met het overschot aan textiel; kleding, beddengoed, gordijnen etc., worden er tassen en
kledingschorten genaaid en verkocht door medewerkers voor de klanten.
Er worden houdbare levensmiddelen verkocht, blijkt een grote vraag en aanbod naar te zijn.
Er worden naaiherstelwerkzaamheden (broek / rok korter maken, ritsen hersteld, knopen
aannaaien etc.) uitgevoerd door de medewerkers voor de klanten.
In samenwerking met het Armoedefonds zijn wij een officieel uitgiftepunt voor
menstruatieproducten. Deze producten worden met regelmaat opgestuurd door het
Armoedefonds en vervolgens wordt het gratis verstrekt in de winkel voor klanten.
Er kunnen maximaal 2 producten per week per klant meegenomen worden zodat er een
eerlijke verdeling is voor de mensen die het hard nodig hebben en dit niet kunnen betalen in
de reguliere winkel.

Ondernomen acties
-

-

Jassenactie, “geef een jas en verwarm een hart”. Deze actie heeft tweemaal plaatsgevonden
in samenwerking met gemeente Kerkrade. Er worden massaal jassen ingezameld voor de
mensen die het financieel zwaar hebben. Zij mochten dan gratis jassen uitzoeken in de
winkel, de overige jassen konden gekocht worden in de winkel voor 1 punt.
Bij de 2e actie waren dit voornamelijk kinderjassen. I.v.m. de lockdown kon de winkel niet
open en is besloten om de jassen te doneren aan de kledingbank zodat de jassen terecht
kwamen bij de inwoners die het hard nodig hadden in de winterperiode.
Inzamelingspunt voor de Watersnoodramp Zuid-Limburg. Er werden massaal producten
(schoonmaakmiddelen, textiel, huisraad, levensmiddelen, verf, deuren, meubels etc.)
ingezameld vanuit heel Nederland bij de Ruilwinkel om de slachtoffers van de
watersnoodramp te ondersteunen. Vanuit de Ruilwinkel werden de producten
getransporteerd naar de rampgebieden.

Managementinfo
-

Aantal transacties 13-04-2021 t/m 13-10-2021: 6.470
Aantal transacties 13-10-2021 t/m 13-12-2021: 3.699

-

Aantal vrijwilligers 13-04-2021: 17
Aantal vrijwilligers 13-10-2021: 32
Aantal vrijwilligers 13-12-2021: 40

Overig
-

Bij de intake van deelnemers alsook bij de gesprekken met klanten die om (extra)
ondersteuning vragen wordt o.a. gebruik gemaakt van het spinnenweb van Machteld Huber
over de Positieve Gezondheid. Op deze manier wordt snel duidelijk op welke leefgebieden
ondersteuning nodig is en wordt waar nodig doorverwezen.

