
‘Ons plekje hier gevonden’
Weggeefwinkel op zijn plaats in Lokaal-O

 p Mimi Jansen, Sandra Mets, Feikje Rademaker, Uschka Smit en Matthijs Veen (vlnr) zijn vrijwilligers van de Weggeefwinkel.

Een aantal ‘culturele en 
maatschappelijk 
nomaden’ verzorgt 
donderdag 13 februari 
een discussieavond over 
betaalbare huisvesting 
voor maatschappelijke 
initiatieven in Baarn. In 
de aanloop daar naartoe 
laat de Baarnsche 
Courant een aantal van 
deze organisaties aan het 
woord. Over hun belang 
voor Baarn.

Christine Schut

En waarom ze een onderkomen 
nodig hebben. Vandaag: Sandra 
Mets en Matthijs Veen van de 

Weggeefwinkel.

 
,,We delen naar schatting voor achtduizend 
euro aan spullen maandelijks uit.” Matthijs 
Veen is de man van de cijfers bij de Weggeef-
winkel in Lokaal-O. ,,Alle spullen worden 
door mensen ingebracht. Wij sorteren alles 
en hangen het uit. De grote tafel staat hier 
om contact te maken, we laten zo zien wat we 
doen.”
De Weggeefwinkel is op woensdag en 
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. 
De ‘winkel’ wordt gerund door vijf vaste en 
een aantal losvaste vrijwilligers. ,,We zijn er 
nadrukkelijk niet alleen voor klanten van de 
Voedselbank”, legt initiatiefnemer Sandra 
Mets uit. ,,Iedereen is welkom. Per opening 
delen we minsten 120 kledingstukken uit. We 
werken voor het uitdelen van boeken samen 
met de bibliotheek hier in Lokaal-O.” Op tafel 
staat een pot voor donaties. ,,We ontvangen 
geen subsidie, het is fijn dat we daarvan niet 
afhankelijk zijn. Door sponsoring kunnen we 
de huur betalen.”
 
Vrijwel alles kun je aantreffen bij de Weg-
geefwinkel. Van kleding tot kinderwagens 
en van speelgoed tot frituurpannen. ,,Alleen 
groot meubilair kunnen we hier niet kwijt, 
het uitdelen daarvan gaat via Facebook”, al-
dus Veen. In de grote zaal van Lokaal-O han-
gen gordijnen. Daarachter is de opslag van de 
Weggeefwinkel. Voor elke opening worden 
alle kledingrekken ‘naar buiten’ geschoven 

en na afloop weer opgeruimd. ,,Het is leuk 
dat we op meerdere manieren gebruik maken 
van de ruimte. We werken echt hard, gelukkig 
met meer mensen. We doen het echt voor de 
lol”, aldus Sandra Mets. De Baarnse heeft 
hiernaast een betaalde baan voor 32 uur.
Op een middag komen gemiddeld 75 bezoe-
kers naar de Weggeefwinkel. ,,Daar zit van 
alles bij. Niet alleen mensen met een kleine 
beurs. We willen niet in andermans porte-
monnee kijken. We doen dit ook in het kader 
van de duurzaamheid”, aldus Mattijs Veen.
 
Sandra Mets vult aan: ,,De Boemerang doet 
eindelijk waar hij voor is gemaakt. En meer. 
We zijn meegegaan met Lokaal-O, er is ook 
niets anders te vinden. De gemeente zou 
misschien, via haar contacten, een leeg-
staand winkelpand kunnen regelen. We zijn 
aangesloten bij LSA, die organisatie heeft 
elders panden gekocht van gemeenten om 
er een Weggeefwinkel in te vestigen. Stel 
nou dat je dit pand met behulp van LSA en/
of de gemeente Baarn zou kunnen kopen. Ik 
heb de Prodentfabriek gezien in Amersfoort 
(fabrieksterrein werd evenementencomplex, 
CS). Dat is fantastisch geworden.” Het LSA is 
een netwerk van bewonersgroepen, buurt-
huizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en 
coöperaties. Het LSA zet zich in voor bewo-
nersinitiatieven.
 
TRAANTJE ,,Als dit sluit, zal er wel een traan-
tje rollen. Geen idee waar we dan terechtko-
men. De mensen van Welzijn Baarn zie je hier 
bijna nooit. Ik denk dat die in drie jaar tijd 
zes keer zijn geweest. We zijn nu een half jaar 
open in de Boemerang, er is zoveel aanwas 

van allerlei activiteiten. Er komen hier veel 
mensen aan tafel die iets willen vragen. Die 
we doorverwijzen naar Pit enzo. We bieden 
ook een luisterend oor. Het is hier heel open 
en transparant”, aldus Sandra Mets. Matthijs 
merkt nog op: ,,We willen ook service bieden. 
We geven ook kledingadvies”, aldus de Baar-
naar. ,,Ik had het niet meer naar mijn zin bij 
de kringloop in Soest, die werd te commer-
cieel. Toen ben ik overgestapt naar Sandra. 
Ik hoorde van het bestaan van de Weggeef-
winkel via een vriendin die hier kleding had 
gebracht.”
 
,,Als we verdwijnen, mist Baarn een belang-
rijke schakel in de armoedebestrijding. Wet-
houder Van Roshum zegt dat ook. Dan heb je 
wel een taak in de Baarnse gemeenschap. We 
hebben het gevoel dat het gemeentebestuur 
ons wel leuk vindt. Maar dat ze geen geld voor 
ons over hebben”, aldus Sandra Mets.
De Weggeefwinkel zoekt een ruimte van 
ongeveer 250m2. Een keukentje met warm 
water erbij, zou fijn zijn. ,,We zoeken zoiets 
als dit. Maar eigenlijk hebben we ons plekje 
hier gevonden. Op deze locatie hebben we 
veel meer aanloop dan in het oude pand van 
Gaspard de Coligny”, besluit Sandra Mets die 
aangeeft wekelijks twee hele dagen bezig te 
zijn met de Weggeefwinkel.
 
Donderdag 13 februari, 19.30-21.30 uur: ‘Met 
woningen alleen bouw je geen dorp.’
Initiatiefnemer Lokaal-O
Locatie: Lokaal-O, Plataanlaan 1.
Meer info: info@lokaal-o.nl
Alle Baarnaren zijn welkom om mee te pra-
ten.
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