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Samen voor Zeist
Breed gesteund door bewoners, hebben onze vrijwilligers een leegstaand pand omgetoverd tot een
kloppend Sociaal Buurtcentrum, waar iedereen welkom is. Ongeacht geloof, afkomst, inkomen,
leeftijd, geaardheid etc.
Gewoon, IEDEREEN is welkom.
Wij willen graag ook in de toekomst in Vollenhove blijven. Regelmatig voeren wij overleg met
vertegenwoordigers van de Zeister politiek en welzijnsorganisatie. In een tijd waar iedereen spreekt
over de participatiemaatschappij, over verschraling van de sociale interacties en van individualisering,
hebben wij het onmogelijke waargemaakt.
Samen voor Zeist, de Weggeefwinkel verbindt!
De vele bezoekers vormen een bont gezelschap. Wij zijn in staat om schijnbare tegenstellingen
samen te voegen. Tevens bieden wij een luisterend oor voor iedereen. Hierdoor signaleren wij veel in
de buurt en verwijzen graag door, of ondersteunen mensen.
Iedereen is welkom bij de Weggeefwinkel. Er is een warme samenwerking voor en vooral achter de
schermen met de gemeente Zeist Vollenhove vooruit MeanderOmnium het sociaal team de
wijkmanager en niet te vergeten onze wijkagenten Zei weten ons, en onze bezoekers te vinden. Denk
hierbij aan een spreekuur in de Weggeefwinkel.
Buurtbewoners waken over hun weggeefwinkel, en maken er melding van, of namen zelfs spullen
tijdelijk mee naar huis. Dit, om de buurt schoon en opgeruimd te houden.
.
Wij vragen NU uw steun, betrokkenheid en inzet, om ons te helpen met een oplossing zodat wij door
kunnen gaan met onze stichting weggeefwinkel zeist!
De opsomming van onderstaande activiteiten is per definitie niet volledig. Er is het afgelopen jaar veel
gebeurd heel veel gebeurd ….
Onze stichting heeft een website die op dit moment bewerkt wordt. Ook hebben wij een eigen
Facebook pagina. Via Facebook bieden bewoners van Zeist ook onderling goederen gratis aan.
blijven garanderen. Helaas sneuvelden voor, en op de verkiezingsdag wel twee ruiten door
vandalisme.

De weggeefwinkel meer dan spullen!
Voor, maar zeker ook achter de schermen steunen wij mensen in woord en daad.
Klanten van de Voedselbank Zeist en De Bilt, Stichting Samen Oplopen Zeist, Blijf-van-mijn-lijfhuizen,
diverse GGZ-instellingen wisten ons goed te vinden. En ze hielden bij de Weggeefwinkel zelfs

spreekuur. Een vaste groep bewoners van Altrecht en Fivoor versterkte ons vrijwilligersteam ook dit
jaar.
En toen kwam Corona. De Weggeefwinkel was de eerste winkel in Zeist die zijn verantwoording nam
voor het welzijn van bezoekers en vrijwilligers. De deur ging dicht. Stagaires met een rugzak
verdwenen uit het zicht. Net als veel klanten die naast de gratis spullen ook bij ons aanklopten met
hun problemen. Het soiaal team, Meander Omnium en de wijkagenten worstelden net als wij hoe wij
mensen met en zonder problemen kunnen blijven monitoren. Bekende overlastgevers kwamen voor
corona ook vaak langs voor een praatje.De goederenstroom werd dusdanig groot dat we daar een
aparte opslag voor nodig hadden.
Een aantal van onze vrijwilligers heeft de bij ons opgedane ervaring mogen gebruiken in een betaalde
baan elders. Ook maatschappelijke stages van scholen werden bij ons vervuld.

Kledingbank en armoedebestrijding.
De Nationale Kinderombudsman deed een oproep aan gemeentes, om kinderen die in armoede
leven, te voorzien van goede zomer-, en winterkleding. Dit, om een sociaal isolement te voorkomen.
De Kledingbank van de Weggeefwinkel Zeist voorziet in deze behoefte. Ons concept babyspullen op
recept heeft navolging in andere plaatsen gevonden.
Duizenden kledingstukken per week, kregen voor corona via onze kledingbank een tweede of derde
kans.
Ook zorgden wij er voor, ook in coronatijd, dat sommige gezinnen met kinderen, die nog niet in
aanmerking komen voor de Voedselbank, te eten hebben. En deden zorginstellingen een beroep op
ons om essentiële goederen te leveren. Zo konden we prachtige fietsen weggeven waarmee clienten
van Fivoor zich toch konden verplaatsen. Tevens sprongen we op verzoek van de crisisdienst in het
gat van afschuiven van zorgkosten tussen twee plaatsen. Een jonge dame in een instelling kreeg
simpele zaken als shampoo en maandverband niet vergoed. Om hier aandacht voor te vragen liet een
van onze medewerkers zich onder toezicht van de wijkmanager kaalscheren. Wat naast een
inzameling van hygiëneproducten ook ervoor zorgde dat dit structureel verzorgd werd voor de dame.
Weggeefkasten met hygiëneproducten zijn inmiidels ook bij de Weggeefwinkel Utrecht te vinden En
een producent van maandverband doneert voor ieder gekocht pak een pak aan de
voedselbanken.Toch wel zaken waar wij trots op zijn, dat wij ons steentje hebben mogen bijdragen.
Wij kijken niet weg ook niet in coronatijd. Onder zeer strenge maatregelen en met toestemming van de
gemeente Zeist zijn wij gestart met winkelen op afspraak op de woensdagen .
Tot slot willen wij de unieke samenwerking met onze wijkagenten benoemen. Ook het afgelopen jaar
stonden ze ons met raad en daad bij. Ze zijn naast wijkagenten zeker ook maatschappelijk werkers.
Zo traden we samen op tegen ongewenst bezoek aan een hoogbejaarde dame waarbij de bezoekers
bekenden van de Weggeefwinkel waren. Ook spraken en monitorden wij een aantal bewoners met
verslavingsproblematiek die geweld tegen elkaar en anderen niet schuwden. Verwezen wij een aantal
GHB-verslaafden naar de juiste hulporganisaties en werden er ook het afgelopen jaar weer diverse
vuurwapens ingeleverd en overgedragen.
Bij de Weggeefwinkel gaat het niet alleen om spullen maar misschien wel juist om mensen. Mensen
die moeite hebben zich staande te houden in de soms harde of anonieme maatschappij

