GEEF JE ONGEBRUIKTE SPULLEN
EEN NIEUW LEVEN MET DE

GEEFKAST
Maak
iemand
gelukkig

Met wat
je zelf
niet meer
Nodig hebt

?

Een uitgelezen boek, een te klein kinderjasje, de favoriete cd van je ex-lief... Je kent het wel: spullen die
je niet meer gebruikt, maar toch in je kast blijven staan. Waarom ze niet doorgeven aan iemand anders?
Je maakt iemand gelukkig met wat je niet meer nodig hebt, en je verkleint de afvalberg. Breng daarom
vanaf nu je ongebruikte spullen naar de geefkast!

ZELF EEN GEEFKAST PLAATSEN?
www.bewustverbruiken.be/GEEFKAST

eEN initiatief van

WAT MAG ER IN DE KAST?

GEEFKAST
Maak
iemand
gelukkig

Met wat
je zelf
niet meer
nodig hebt

geven

Eigenlijk is het simpel: alle spullen die nog bruikbaar zijn en in
de kast passen, kan je meebrengen. (Kledij, huisraad,
speelgoed, keukengerei, klein elektro, boeken, muziek,...)

krijgen

Je mag alles wat in de geefkast staat meenemen (ook zonder
er zelf iets in te plaatsen). Hou het wel eerlijk, het is niet leuk
als iemand alles meeneemt.

vragen

Twijfel je of je bepaalde voorwerpen kan meebrengen? Lees
dan onderstaande tips of vraag het aan de beheerder van de
geefkast:

Boeken en magazines zijn graag gezien,
als ze in goede staat zijn.

Kledij en andere accessoires:
zorg dat alles gewassen en in
goede staat is.

Op elk potje past een deksel,
zorg dus dat je spullen steeds
compleet zijn.

Scherven brengen geluk, maar
plaats geen defecte of gebroken
spullen in de kast. Zorg ook dat alles
goed schoongemaakt is.

De geefkast mag natuurlijk gezien worden,
maar liefst niet geroken. Plaats geen
voedingsproducten die snel kunnen bederven
(of andere zaken met een luchtje aan).

Zware of grote voorwerpen?
Neem een foto en hang die samen
met je contactgegevens aan de
geefkast.

Gebruik deze kast niet om aﬃches,
ﬂyers of ander advertentiemateriaal
te verspreiden.

Medicatie haal je bij de apotheker. Plaats dus
geen medicijnen of andere gevaarlijke spullen
(zoals scherpe, brandbare, bijtende,...
producten, wapens) in de kast.

Gezelschap is leuk, maar een
(huis)dier geef je niet zomaar
weg via een advertentie.

ZELF EEN GEEFKAST PLAATSEN?
www.bewustverbruiken.be/GEEFKAST
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