
 
 

Ruilwinkel Veur Elkaar 
Natuurlijk is het fijn als een vriendin of buurman u helpt en u hen. Maar wat als die niet hebben of 
kunnen wat u nodig heeft? Dan is er de Ruilwinkel Veur Elkaar! 
Vanaf 10 januari iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in het Wijkservicepunt Limmel Nazareth. 
Meer informatie krijgt u  bij: Maud Katzschner, Groene Kruis Domicura, 06 – 437 283 38 of  
Karen Hop, Trajekt, 06 - 528 075 95. Emailadres: ruilwinkelveurelkaar@gmail.com. 
 

Hoe werkt de ruilwinkel? 
In de ruilwinkel kunt u gemakkelijk kennis, vaardigheden en goederen ruilen met iedereen. ‘Betalen’ 
gebeurt daarbij met ruilpunten. Een ruilpunt staat voor ongeveer 10 minuten/ 2 euro. Dus neemt u 
spullen of diensten af, dan betaalt u met ruilpunten. En biedt u spullen of dienste n aan, dan kunt u 
daarmee weer punten verdienen. 
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Hoe kunt u ruilen 
Eerst meldt u zich aan als deelnemer van de ruilwinkel. U ontvangt dan meteen 30 ruilpunten, 
waarmee u spullen en diensten kunt afnemen. Het aanbod kunt u bekijken op het magneetbord in 
het WSP Nazareth (Kasteel Schaloenstraat 54)  en straks ook in de Veur Elkaar Klapper in de 
Hoeskamer (Emmausstraat 61). 
In de ruilwinkel kunt u aanbieden waar u goed in bent of wat u leuk vindt om te doen, of spullen die 
u over heeft. Dit kan met een advertentie in de ruilwinkel, eventueel voorzien van foto’s en 
afbeeldingen. In sommige gevallen kunt u spullen afgeven bij de ruilwinkel, maar de opslag is 
beperkt. De vrijwilligers kunnen u hierover adviseren. 
Als er aanbod is wat u aanspreekt, kunt u contact opnemen met de aanbieder en onderling kijken of 
u de ruil kunt sluiten en voor hoeveel ruilpunten. De aanbieder krijgt er ruilpunten bij, de afnemer 
levert ruilpunten in. Iedere aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aanbod.  
 

Voorbeelden van vraag en aanbod 
Hulp in de tuin; kleding; kleine huisraad; speelgoed; kleine klussen in huis; hond uitlaten; eten koken; 
vervoer; glas en papier wegbrengen; muziekles; helpen met verhuizen;  strijken; boodschappen 
doen; hulp bij administratie; auto wassen; taalles; computerhulp; fietsreparaties; bridge-les, etc.  
 
We hopen u snel te zien in de ruilwinkel, ook namens de vrijwilligers van de ruilwinkel,  
 
Maud Katzschner en Karen Hop 

Even enkele voorbeelden: 

 Annie snoeit de rozen van Peter voor 6 

ruilpunten;  

 Petra repareert de kraan van Jef voor 7 

punten;  

 Annie “koopt” voor 5 punten kleding en 

speelgoed voor de kinderen;  

 Math brengt Peter naar het ziekenhuis. 

Daar heeft hij 1 uur voor nodig, dus hij 

krijgt van Peter 6 punten en de kosten 

van de benzine;  

 Petra zoekt nog iemand om haar te 

helpen bij de administratie en plaatst 

haar vraag in de ruilwinkel. 


