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De één zet er een potje knakworsten in, de ander haalt er een tube tandpasta of een
spelletje uit. In het buurtkastje aan de Koningshof 9 in Swifterbant wisselen diverse
producten – anoniem – van eigenaar. Zo zorgen de dorpsbewoners voor elkaar.
“Vergelijk het maar met een kleine buurtbieb, maar dan met houdbare producten.”
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Buurtkastje Swifterbant zorgt voor verbinding

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!
Samen Actief, het wijkplatform van de
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om
te komen met initiatieven voor jouw wijk of
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier,
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb
je een idee of inspiratie nodig? Eerder
interviews teruglezen? Kijk dan op onze
website www.samenactief.nl. Hier
vind je ook het online invulformulier
voor het aanmelden van jouw initiatief.

SPELBUURT SWIFTERBANT | Toen Natasja
Pruimboom op 1 april dit jaar in Swifterbant
neerstreek, kreeg ze vrij snel de gedachte om
een buurtkastje in de voortuin te plaatsen.
“Het is een ruime voortuin, dus daar past een
kastje prima in”, redeneert de oud-Lelystedelinge. “Bovendien leven we vooral aan de
achterkant van de woning. We vinden het
ook niet vervelend dat er mensen in de tuin
komen. We willen zelfs een bankje om de
boom zetten, zodat er in de zomer een kopje
koffie gedronken kan worden!”
Natasja kende het idee van een buurtkastje al
via een collega. “Vergelijk het maar met een
kleine buurtbieb, maar dan met houdbare
producten. Er is zelfs een landelijk concept
waarbij de buurtkastjes worden gemaakt door
mensen met een handicap die werken bij een
sociale werkplaats.”
Tegengaan van armoede en verspilling
Het doel van het buurtkastje is het tegengaan
van armoede en voedselverspilling. “Ik ben
sociaal ingesteld. Juist in deze tijd met corona
vind ik dat we voor elkaar moeten zorgen.

Sommigen mensen hebben hierdoor zelfs hun
baan verloren. Ik denk dat er achter de deuren
best wel een hoop ellende kan zijn, ook al
zie je het niet. En zeker met een lockdown is
verbinding zo belangrijk.”

“JUIST IN DEZE TIJDEN MET CORONA
VOOR ELKAAR ZORGEN”
Natasja zocht eerst contact met de gemeente
om na te vragen wat de mogelijkheden
waren. “Ze waren onbekend met het idee,
maar raakten enthousiast toen ik erover
vertelde. Ik kreeg te horen dat ik het gewoon
mocht neerzetten, omdat het in mijn eigen
tuin is.” Vervolgens besloot ze de handen uit
de mouwen te steken. Samen met haar man
verbouwde ze een oud kastje en maakte het
water- en windbestendig. Ook deelden ze
briefjes uit in de buurt om mensen op het
buurtkastje te attenderen en de spelregels
uit te leggen. Bovendien maakte Natasja een
Facebookpagina om het breder in het dorp
te communiceren. Vanaf 1 oktober staat het
buurtkastje in de voortuin en er wordt al volop
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gebruik van gemaakt. “Het loopt goed, het
was gelijk al vol. Ik kijk 2 tot 3 keer per week
en zie dat er regelmatig spullen verdwijnen en
weer worden aangevuld. Het aanbod varieert
van potjes eten tot een fles wijn. Belangrijk
is wel dat het houdbare spullen zijn. Maar
ook luiers, verzorgingsproducten, knuffels en
tijdschriften worden er neergelegd.”

Het buurtkastje kreeg er al gauw zelfs nog een
leuke aanvulling bij. “Een van de buren heeft
een boomgaard. Hij werd gelijk heel enthousiast en vroeg of hij een briefje in het kastje
mocht leggen met zijn telefoonnummer, zodat
mensen bij hem appels kunnen halen.”

Meer weten over buurtkastjes?
Kijk dan eens op www.stichtingsogoed.nl
of volg op Facebbok “buurtkastjesswifterbant”
of “thelittlefreepantry” (Engelstalig).

