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Waarom we tegenwoordig met
z'n allen massaal onze spullen delen
St eeds meer mensen gaan
bewuster ver bruiken en
kopen niet langer alles zelf.
O m geld en het milieu te
sparen, maar ook gewoon
omdat delen leuk is.
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Lezeres Alice was niet bewust op
zoek naar een tuin om te delen
toen ze op huizenjacht ging. En
toch gebeurde het. "Waar eindigt die lap grond hier?'', was het
eerste wat ze dacht toen ze vanuit de woonkamer door de grote ramen keek naar een
tuin die links en rechts grenzeloos leek. "De
eigenaar legde me uit dat de buren de muurtjes en hagen tussen de tuinen weggehaald
hadden zodat de kinderen samen konden
spelen. Ik vond het fantastisch, maar mijn
vriend heb ik toch wat moeten overtuigen.
(lacht) Hij was bang dat hij in een commune
terecht zou komen. Vijf jaar later hebben
we zelf een zoontje dat hier kan ravotten.
Het gras reden we vroeger om beurten af,
maar vorig jaar kochten we samen zo'n
robotmaaier. We overleggen ook steeds
vaker over de aanschaf van andere spullen,
zoals een hoge ladder of een partytent. En
omdat andere buren die ook weleens kwa men vragen, hebben we nu een Facebookgroep voor de hele straat, zodat we materiaal
bij elkaar kunnen lenen: vorige zomer zijn
we met z'n drietjes gaan kamperen met een
tent van de over buren."

HET ZIT IN ONZE NATUUR
Gedeelde vreugde, dubbele vreugde. Vroeger kwam je de spreuk nog weleens tegen op
tegeltjes in de keuken, maar eerlijk is eerlijk:
de laatste decennia waren we bijna vergeten
hoe dat zat. Sinds de jaren tachtig namen we
niet zoveel lifters meer mee. Tv kijken of telefoneren (!) bij de buren, dat deden we niet
meer. En het idee dat je een huis kon delen:
nee, dat vonden we toch echt iets voor hippies. Zelfs in het gezin had iedereen stilaan
z'n eigen kamer, laptop, telefoon. En toen
gebeurde er iets wonderlijks. Delen werd
weer hip. Plots waren we weer bereid om een
tuin, een boormachine of een auto te delen
met de buren. Er kwamen geefpleinen, boekenruilkasten en andere initiatieven waar je
voorwerpen kon achterlaten of meenemen.
Tijdens swishings werden babykleertjes geruild. Er groeiden samenhuis-projecten met
een gemeenschappelijke garage, eetplaats
of zelfs een eigen kindercrèche.
Het is eigenlijk pure boerenlogica. Een
boormachine wordt gemiddeld maar een
kwartiertje gebruikt in haar hele leven, een
auto staat negentig procent van de tijd stil,
tuinen worden groter als je de grenzen wegneemt. Misschien is het dan net gek om nîét
te delen. Soms gebeurt dat min of meer
spontaan, zoals bij Alice, maar veel online
deelplatformen organiseren dat delen nu ook
op grote schaal. Via Peerby kun je bijvoorbeeld gratis spullen lenen bij anderen in je
buurt. Heb je een maaltijd op overschot, dan
brengt Thuisafgehaald je in contact met iemand die hem tegen een zachte prijs bij je
koopt. Op Freecycle kun je spullen geven aan
anderen. Barbara Janssens van het Netwerk
Bewust Verbruiken zag een kentering vanaf

2009. "Het zit in onze natuur om t e delen",
zegt ze. "We waren alleen t ijdelijk vergeten
hoe belangrijk dat is. Deze revival danken we
wellicht gedeeltelijk aan de financiële crisis,
maar ook de digita le evolutie heeft ons geholpen. Met een app of met Facebook bereik
je een grotere groep en ku n je ook buiten je
vriendenkr ing mensen samenbrengen om
bijvoorbeeld een barbecue uit te lenen."

VERSLETEN SOKKEN EN
LUXEAUTO'S
Trendwatchers hebben het weleens over de
'deeleconomie', omdat delen een alternat ief
biedt voor de traditionele economie van kopen en weer weggooien. Toch heeft Barbara
Janssens het liever over deel initiatieven. Vaak
speelt er immers veel meer dan alleen het

Barbara Janssens van Netwerk Bewust Verbruiken

"We waren vergeten
hoe belangrijk delen is.
Door de financiële crisis
en sociale media doen
we het weer"
praktische idee dat je geld uitspaart of voor
het milieu zorgt: het is gewoon ook een leuke
manier om met anderen in contact te komen.
A ls een vrijwilliger in een Repai r Café uitlegt
hoe je sokken stopt, dan deel je ook kennis,
tussen generaties. Als je kleren ruilt, ontmoet
je mensen. Op 'Gedeeld: door' verza melt
Barbara zoveel mogelijk van die deel-
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Gedeelde vreugde, dubbele vreugde
initiatieven, en dan valt meteen ook op hoe
breed het gaat. Je kunt bij wijze van spreken
een luxewagen huren, naar het huis rijden
waar je mag overnachten en daar ook nog
eens een maaltijd ophalen bij buren. Vaak betaal je daar iets voor, maar in veel gevallen is
het niet de bedoeling om winst te maken.
"Vooral j onge mensen nemen het heft in
handen: ze streven naar een manier van goed

veel moest oefenen met groenten snijden.
En haar andere pleegdochter, die de richting
verkoop volgde, stelde voor om etiketten te
maken en de kassa te beheren. Het idee was
te leuk om te laten schieten.
" Het blijft wat onduidelijk welke regels je
moet volgen, en die angst remt wellicht veel
mensen af, maar ik ben zelf nogal een durver.
Als ik iets wil doen, dan ga ik ervoor. Een jaar

Barbara Janssens van Netwerk Bewust Verbruiken

"Een boormachine wordt een kwartier gebruikt in
haar hele leven, een auto staat 90 procent van de
tijd stil. Waarom zou je dan alles zelf kopen?"
en duurzaam leven, en zien delen als een manier om dat te bereiken. Zelfs Airbnb is ooit
zo begonnen. Twee studenten in New York
boden een luchtmatras aan toen tijdens een
designbeurs alle hotels waren volgeboekt.
Intussen is het een veel groter platform
waarbij je als toerist een appartement of huis
kunt huren bij particulieren."
Net een deelplatform als Airbnb toont aan
dat er ook wel wat angels en zwakke plekken
zijn: hoe charmant dat ook begon, intussen
groeide het uit tot een bedrijf dat wel wat
overlast veroorzaakt. Je zal maar naast een
appartement wonen dat voortdurend wordt
verhuurd voor vrijgezellenfeesten. Of vaststellen dat je in jouw buurt geen betaalbaar
huis meer vindt, omdat investeerders hun
pand liever verhuren aan Airbnb-toeristen.
" Er zijn zwakke punten", zegt Barbara Janssens. "iedereen wordt in zo'n systeem ondernemer. En terwijl je vroeger met gemak je
nets gratis zou uitlenen, zorgen die deelplatformen er soms ook voor dat je daar toch
geld voor vraagt. Je zit ook wat op de grens
tussen vrijwilliger en zelfstandige. Dat maakt
mensen onzeker over wat mag en niet mag:
hoeveel mag je bijvoorbeeld verdienen met
een afhaalmaaltijd zonder in concurrentie te
gaan met een traiteur? Het is aan de overheid om een goed juridisch kader t e schetsen, zoals ze dat ook gedaan hebben voor
vrijwilligerswerk."

SAMEN GROENTEN SNIJDEN
Ook Veronique besefte dat ze in de schemerzone zat toen ze op een dag besloot elke
week soep en wat hapjes aan te bieden, tegen
de prijs van de ingrediënten. Haar ene pleegdochter zat toen pas op hotelschool, waar ze
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lang heb ik via een Facebookgroep soep aangeboden. Mensen konden hun bestelling
plaatsen en die elke maandag afhalen. Tussendoor deden we hier aan het keukeneiland
nog een gezellige babbel. Dat sociale, dat
maakt dat het toch wel erg leuk. Na een jaar
is mijn pleegdochter veranderd van richting ,
en maakten we hier thuis een moeilijke periode door omdat mijn vr iendin ziek werd. Koken
voor zoveel mensen werd een corvee. Daarom heb ik het project nu weer kleiner gemaakt. We hebben een besloten Facebookgroep, en daarin laat ik af en toe weten dat
mensen kunnen bestellen. Of mensen stellen
in de groep de vraag of ik zin heb om de hapjes te maken voor hun feest. Intussen blijf ik
wel gepr ikkeld door andere deelinitiatieven .
We hebben een tijd een auto gedeeld met
iemand, iets wat we met een klein contractje
hadden geregeld, en via een organisatie
koken we nog weleens een feestmenu voor
mensen die daar het budget niet voor hebben. Het gaat altijd weer om hetzelfde: als
je iets te veel hebt, dan is het fijn om dat te
delen met mensen die het goed kunnen
gebruiken."

DE WARMSTE TUIN
Nog een nadeel van de nieuwe deelsystemen
is dat ze voorlopig voora l gebruikt worden
door hippe dertigers, die zeer mobiel zijn
en prima overweg kunnen met al die apps en
Facebook, terwijl kansarmen, migra nten en
mindervaliden uit de boot dreigen te val len.
Barbara Janssens: "Dat blijft een aandachtspunt, maar er komt stilaan een tegenbeweging, die er net naar streeft om iedereen
mee te krijgen. Bij autodelen.net hebben ze
projecten om auto's te delen die geschikt
zijn voor mensen met een beperking. Heel
mooi is ook Collectactif, dat overschotten
van groenten en fru it verzamelt op de
markt in Anderlecht, en die verdeelt onder
kansarmen."
Een initiatief om iedereen mee te krijgen,
daar droomden ze nu net van bij het Woonzorgcentrum Engelendale in hartje Brugge.
Ook zij vertrokken van hun tuin, die ze een
jaar geleden omdoopten tot 'Warme tuin'.
"De buren, die vaak geen of een zeer kleine
t uin hebben, kunnen er tuinieren op een stuk
grond dat we ter beschikking stellen", zegt
Stephanie, die er als ergotherapeute aan
de slag is. " In r uil maken ze een praatje met
bewoners, ze laten hen meegenieten van
geoogste groenten, ze plukken bloemen voor
de cafetaria... Mensen met een beperking in
het centrum naast ons kunnen ook volop
meegenieten van het groeien en bloeien.
Voor de bewoners en de buren is dit een
unieke ervaring. Nu straks het tweede jaar
ingaat, zitten ze alweer enthousiast rond
de tafel om er in het vroege voorjaa r
opnieuw in te vliegen."

Zelf getriggerd om te beginnen delen? Een
schat aan informatie over bestaande ruilen deelinitiatieven online, zowel nationaal
als lokaal, vind je op www.gedeelddoor.be

Bewust verbruiken voor dummies
Zoek je je weg nog in het delen? Maak het dan niet te ingewikkeld, en probeer de Piraminder, een stappenp lan om minimaal
te consumeren. Barbara Janssens: "Te lkens je iets nodig hebt,
probeer je dat eerst te vinden door een ruil of door het te lenen.
Lukt dat niet, dan vind je het misschien tweedehands. Werkt dat
ook niet, probeer je het zelf te maken, pas dan ga je iets kopen."
www.bewustverbruiken.be/artikel/de-piraminder

Licwn I>'honl was samen met Ludo
Dhelft de pionier achter de website
Wijdelen, die later opging in Peerby. Op
hun site telden ze de voor bije twee jaar
meer dan 15.000 leentransacties.

"De overv1oed aan spu1len
bewuster gebruiken,
daar gaat het om"
"Wat ons opvalt, is dat mensen elkaar
graag helpen. Ze houden van hun spullen, dragen er goed zorg voor en zijn ook
blij als ze die met iemand anders kunnen
delen. Het is dus een kwestie van de mensen te leren dat ze de vraag moeten durven stellen. Die wordt dan verstuurd naar
een aantal mensen uit de buurt, die ook
bij het systeem zijn aangesloten, en in 85
procent van de gevallen volgt er een positief antwoord. Wat er precies wordt
gevraagd, is vaak seizoensgebonden. Nu
zijn het vooral sneeuwkettingen. Maar er
zitten ook vaak verrassende vragen bij:
iemand die graag een bakfiets wil om
voor een huwelijksreceptie de drank te
vervoeren, bijvoorbeeld. Wij hopen dat
we zo de overvloed van materialen beter
leren gebruiken, en dat dit fabrikanten
aan het denken zet: in plaats van 100.000
boormachines op de markt te brengen,
kiezen ze dan misschien voor 1000 duurzame. We willen graag met groepen werken: een vraag dieje nu aan je buren
stelt, zou je ook kunnen voorleggen aan
die driehonderd collega's in het gebouw
waar je werkt." www.wijdelen.be
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Utiitltj!h!4111t'I kwam tien jaar geleden

Anderhalfjaar geleden stelde

terecht bij LETS, een systeem waarin je
tijd met elkaar ruilt. Intussen zit hij in
het bestuur van de Gentse afdeling.

mt!ll§!tfö@! vast dat veel kinderen in

"Bij LETS help je elkaar: dat is de essentie. Zoals je vroeger je buur ofje familie
hielp, zo kun je nu een beroep doen op
anderen - met dat verschil dat we in Gent
alleen al met 500 zijn. En als iemand iets
voor je doet, magje ook voor iemand
anders iets terugdoen. Zo bouw j e sociale
contacten op, een vriendenkring zelfs.
Zeer gegeerd is hulp bij computerproblemen, en bij klussen als schilderen,
behangen, kleine werltjes. Typisch aan

"8,J LETS vraag Je geen
geld voor je klusjes,
maar ruil ie je tijd"
LETS is datje daar dan geen geld voor
vraagt: je ruilt tijd. In Gent hebben we
afgesproken dat een uur tijd staat voor 40
stropkes, maar in de Vlaamse Ardennen
zijn dat 20 kasseien, in Oostende 60
schelpkes. De groepen kunnen ook
samenwerken. Als ik op vakantie ga, doe
ik mijn hond op logement in de Vlaamse
Ardennen. Bij mij gaan er stropkes af, en
de hondenoppas krijgt er kasseien bij.
LETS is geen annvoord op kansarmoede.
Als je echt in nood zit, heb je niet de energie om klussen voor een ander te doen. Ik
zie dit vooral als een sterke manier om
mensen samen te brengen."
www.letsvlaande ren.be

haar buurt - vlak bij de Antwerpse
Seefhoek - geen behoorlijke fiets hadden. Het was het begin van A'pen op
Wieltjes, een soort van fietsbibliotheek.

"Zo'n kleintje dat hier blij
vertrekt op z'n fietsje,
dat geeft voldoening"
"Het idee was: kinderen groeien zo snel
uit hun fietsjes, tenvijl die toch behoorlijk duur zijn. Waarom kunnen we die
dan niet uitlenen? We bieden kinderfietsen aan die mensen hier gratis binnenbrengen en die eventueel hersteld worden
door vrijwilligers. Omdat we zeker ook de
mensen wilden bereiken die het moeilijk
h ebben, werken we niet alleen via het
internet: voor kansarmen is dit vaak een
te grote drempel. We delen ook briefjes
rond, gaan rond in scholen. We proberen
mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen, maar uiteraard stop je daar veel
tijd in. Momenteel zitten we op twee plekken, maar volgend jaar willen we de locaties uitbreiden. Verder hoop ik dat mensen elkaar hierover blijven aanspreken,
zodat ook de buren van de buren bij ons
komen. Ik kan je verzekeren dat het
enorm veel voldoening geeft als zo'n
kleintje hier een fiets uitkiest en dan met
een big smile vertrekt."
www.opwielekes.be en
www.facebook.com/apenopwieltjes •
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