
Deelinitiatieven

Deelkast
Wat? Via een deelkast geven mensen materiaal door dat ze zelf niet 

meer nodig hebben. Dat kunnen spelletjes, kleren, boeken of 
andere materialen zijn. Er bestaan zelfs deelfrigo’s. Daarmee 
delen mensen voedseloverschotten met anderen.

Voordelen? • Je hoeft zelf geen nieuwe materialen, spelletjes, boeken, 
enz. te kopen.

• Je doet iemand anders een plezier.
• Het is gratis.

Nadelen? • Soms zijn het minder leuke spelletjes en materialen die in 
de kast gezet worden.

Fietsbibliotheek
Wat? Kinderen groeien snel. Hun fiets is zo vaak sneller dan 

verwacht te klein. Elke keer een nieuwe fiets kopen, is duur. 
Daarom hebben heel wat gemeenten een fietsbibliotheek. 
Voorbeelden van namen zijn Fietsbieb, Minivélo en Op Wiel-
tjes. Voor een klein bedrag kan je daar een jaar lang een fiets 
ontlenen. Het gaat om een tweedehands exemplaar dat he-
lemaal nagekeken en in orde is. Als die fiets ook weer te klein 
geworden is, ruil je hem voor een groter model.

Voordelen? • Je creëert minder afval: is je fiets te klein voor jou, dan kan 
iemand anders hem gebruiken.

• Het is goedkoper dan als je telkens een andere fiets moet 
kopen.

• Je hebt een fiets die helemaal in orde is.

Nadelen? • Je hebt minder keuze in soorten fietsen.
• Als alle fietsen uitgeleend zijn, heb je pech.



Cohousing

Wat? Cohousing is Engels en het betekent ‘samenwonen’. Bij dat 
 initiatief is het de bedoeling dat je met andere gezinnen of 
met andere mensen een huis deelt. In het huis zijn er een aan-
tal persoonlijke kamers, maar ook een aantal gedeelde kamers. 
Samen draag je zorg voor het onderhoud van het huis.

Voordelen? • Het is goedkoper om een huis te kopen en om er in te wo-
nen, want je kan de kosten delen.

• Je leeft op een kleinere oppervlakte, waardoor je een klei-
nere invloed hebt op je omgeving.

• Je leert mensen kennen en je kan met hen heel wat materi-
aal delen

Nadelen? • Het huis is niet van jou. Je moet overleggen als je iets wilt 
veranderen.

• Voor grote gezinnen is het moeilijker om aan cohousing te 
doen.

Potluck
Wat? Een potluck is een deelinitiatief waarbij je iets om te eten mee-

neemt naar een feest. Alle andere aanwezigen nemen ook iets 
mee, zodat je een grote buffettafel hebt, gevuld met eten.

Voordelen? • Als je het feest organiseert, heb je minder werk want je 
moet niet alles zelf koken.

• Er is een grote variatie aan gerechten.
• Het is sociaal, want je waardeert de kookkunsten van een 

ander.

Nadelen? • Er blijft soms wat voedsel over. Het is belangrijk dat dat dan 
weer wordt meegenomen.



Repaircafé

Wat? Kleren, fietsen, elektrische toestellen, enz. gaan soms kapot. In 
plaats van ze weg te gooien, kan je ze ook herstellen. Niet ie-
dereen kan dat. Daarom worden er repaircafés georganiseerd. 
Kenners repareren daar gratis (of eventueel voor een kleine 
bijdrage) jouw kapot materiaal. Die mensen delen met andere 
woorden hun vaardigheden en kennis.

Voordelen? • Er is minder afval.
• Er zijn minder grondstoffen nodig, want je moet geen 

nieuw materiaal kopen.
• Het is goedkoper dan nieuw materiaal te kopen

Nadelen? • Repaircafés worden niet overal en altijd georganiseerd.
• Als je iets dringend wil laten herstellen, lukt dat niet altijd.


