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OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Algemene ontevredenheid bij enkele ervaringsdeskundigen in de armoede die de krachten
gebundeld hebben om zich onafhankelijk in te zetten voor een betere herverdeling en
beschikbaarheid van basis-middelen zoals kledij, schoenen, huisraad, babyspullen, … .
Doelstellingen
Project W² vzw heeft als hoofddoelstelling het beheren van leegstaande gebouwen om er een
tijdelijke, nuttige herbestemming aan te geven. Binnen deze context houdt Project W² vzw
zich bezig met het faciliteren van zowel sociale, culturele als artistieke initiatieven in een
streven naar een betere sociale cohesie door solidariteit, ecologie en creativiteit.
Een van de vaste activiteiten van Project W² is de WeggeefWinkel Brugge, die sinds 2011
gestaag uitgegroeid is tot de grootste regelmatige weggeefwinkel van BeNeLux.
Na elk weggeefmoment is er ook steeds een VolXkeuken waar gemiddeld 30 personen
gezamenlijk van een volwaardige, Veganistische maaltijd kunnen genieten voor een Vrije
Bijdrage.
Doelgroep
Sociaal zwakkeren; kansarmen; daklozen; jonge gezinnen; mensen die bewust ecologischer
willen leven; ...
Korte beschrijving van de werking
Als belangrijkste eigen activiteit van Project W², herverdeelt WeggeefWinkel Brugge allerlei
basisgoederen volledig gratis. Zowel Project W² vzw als alle nevenactiviteiten genieten geen
enkele subsidie en worden volledig gerund door onbezoldigde vrijwilligers.
Bij raming brengt WeggeefWinkel Brugge op jaarbasis zo'n 63 TON goederen terug in
omloop.
Elke woensdag- en zaterdagnamiddag tussen 14:00H en 18:00H kunnen mensen goederen in
goede staat die ze zelf niet meer gebruiken binnenbrengen. We beperken ons tot het verdelen
van kleinere, noodzakelijkere zaken zoals kledij, huisraad, schoenen, elektro, speelgoed, … .
WeggeefWinkel Brugge herverdeelt géén grote stukken zoals meubilair, bouwmaterialen,
beeldbuistelevisies, … enkel wat een volwassen persoon op eigen houtje makkelijk kan
verplaatsen en meenemen.
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Elke derde zaterdag van de maand tussen 14:00H en 18:00H is er een WeggeefMoment, waar
iedereen welkom is om mee te nemen wat ze zélf kunnen gebruiken. Meenemen voor
anderen, hamsteren, wederverkoop, … zijn evenwel natuurlijk NIET toegestaan.
Gemiddeld mogen we tussen de 300 en 400 'bezoekers' verwelkomen per editie!
In de lounge kunnen mensen ook wat pauzeren en genieten van een drankje aan uiterst
democratische prijzen. De lounge is uitgerust met een groot projectiescherm én state-of-theart 3D beamer. De lounge wordt trouwens ook op andere momenten gratis ter beschikking
gesteld van verenigingen die zich het huren van een ruimte met bijhorende multimediainstallatie niet kunnen veroorloven.
Na elk WeggeefMoment is er vanaf 18:00H telkens ook een VolXkeuken. Met vrijwilligers
en bezoekers wordt een volwaardige, Veganistische maaltijd bereid, die dan voor een Vrije
Bijdrage gezamenlijk wordt genuttigd (richtprijs is 3€ per persoon). Gemiddeld schuiven per
editie zo'n 30 personen uit alle lagen van de bevolking samen aan tafel.
Visie op vermaatschappelijking
Hoewel de WeggeefWinkel oorspronkelijk vooral werd opgestart als reactie tegen de
cyclische consumptiemaatschappij en steeds dalende koopkracht, nam de sociale impact van
dit gebeuren een steeds prominentere plaats in.
Vooreerst doen we natuurlijk aan actieve armoedebestrijding. Doordat werkelijk iedereen bij
ons welkom is, zonder enige vorm van sociale controle, is een WeggeefMoment ook uiterst
laagdrempelig, dit staat in schril contrast tot bvb sociale kruideniers- en 2de handswinkels die
door officiele instellingen commercieel worden uitgebaat en waar meestal enkel
gemeenschapsgelden naartoe vloeien zonder zelfstandige werking die eventueel zijn
actiepunten pro-actief zou kunnen verleggen- of effectief zelfvoorzienend zou kunnen
worden. Van terugvloei is meestal ook geen sprake. Project W² vzw engageert zich trouwens
enkel voor langlopende, flexibele projecten, dus nooit pop-ups of eenmalige evenementen.
In de WeggeefWinkel mogen alle goederen in se gratis meegenomen worden, overal in de
winkel hangen echter Vrije-Bijdrage-Potten op, waarin iedereen naar eigen vermogen en
goeddunken mag doneren. Vooral mensen in een zwakkere positie vinden dit systeem
aangenaam en ongedwongen, terwijl meer vermogende mensen met een gerust hart en
volledig anoniem substantielere donaties kunnen geven.
Ons voornaamste kapitaal zijn natuurlijk onze onbezoldigde vrijwilligers. Een gezonde mix
van mensen met fysieke en/of sociale beperkingen, (ex-) gedetineerden, daklozen, kansarmen,
instellingskinderen, gepensioneerden, maatschappelijk werkers, … dit is historisch zo
gegroeid en we zijn er wel degelijk apetrots op dat zelfs mensen met ASS in de raad van
bestuur zetelen.
Voor de meeste vrijwilligers is een dagje meewerken in Project W² eerder een 'verademing'
in hun leven, een plaats waar ze tot rust komen, tussen lotgevallen vertoeven en vooral
'zichzelf kunnen zijn'. Ook zien ze natuurlijk zelf tijdens WeggeefMomenten het resultaat van
al die noeste arbeid. Ze voelen zich niet langer nutteloos en/of uitgesloten.
Doordat Project W² vzw meerdere vaste activiteiten heeft, kunnen de meeste vrijwilligers ook
grotendeels zelf bepalen waar ze zich op dat moment voor willen inzetten. WeggeefWinkel,
VolXkeuken, Perma-Ponics-Lab, Geefplein Brugge, de gebouwen in bruikleen opwaarderen,
… voor elk wat wils. Vooral mensen met ASS, OCD, … kunnen deze ongedwongen en
flexibele werksfeer apprecieren.
Project W² vzw is het levende bewijs dat het anders ook kan, dat 'anders zijn' ook kan en
misschien nog wel beter is, zonder daarmee de maatschappij extra te belasten.
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