
Deelkring Lent

Ontstaan van de Deelkring

Deelkring Lent is vijf jaar geleden ontstaan uit overvloed: zóveel spullen 
worden weggegooid, die nog heel goed opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Voor ons een aanleiding om een plek te creëren waar je mag ervaren dat 
er genoeg is voor iedereen. Waar je kunt delen met elkaar in de ruimste 
zin van het woord. Daarbij gaat het niet alleen om het delen van spullen, 
maar zeker ook om ontmoeting, inspiratie, warmte, vriendelijkheid en 
aandacht voor elkaar.


De vrijwilligers

De deelkring werkt met vrijwilligers, die dus niet betaald krijgen voor het 
werk waarmee zij bezig zijn. Zij gaan respectvol om met wat door mensen 
wordt gegeven en doen hun best om dit alles netjes en aantrekkelijk aan te 
bieden. Daarnaast is het af en toe ook nodig om de “winkel” schoon te 
maken. En als er spullen te lang blijven staan of slecht van kwaliteit zijn, 
worden die doorgegeven voor restverwerking of naar de DAR gebracht. 
Bovendien bieden zij gratis een kopje thee of koffie aan, zodat de 
Deelkring ook een ontmoetingsplaats kan zijn. Verder moet er huur betaald 
worden voor de Deelkring. Daarom wordt een donatie gevraagd en voor 
sommige dingen een kleine prijs.


De bezoekers

Met de bezoekers bedoelen wij de mensen die spullen komen brengen en 
spullen komen halen. 

Omdat het principe van de Deelkring is om met aandacht om te gaan met 
alles wat wordt gebracht, maar vooral ook respectvol om te gaan met 
elkaar, verwachten wij dit ook van de bezoekers. Dat wil zeggen dat wat 
we delen schoon, heel en herbruikbaar moet zijn. Maar ook als u iets mee  


neemt, is het goed dat u zich ervan bewust bent, dat dit door iemand vanuit 
een goed hart is gegeven en de vrijwilligers er druk mee bezig zijn 
geweest. Het is dus niet de bedoeling dat u er achteloos mee omgaat.


Nieuwe aanpak

Wij willen aandacht, vriendelijkheid en zorgvuldigheid waarborgen. Het zal 
wat vaker voorkomen dat wij u aanspreken. In de eerste plaats natuurlijk 
voor een gezellig praatje, maar soms ook als we merken dat er grof met de 
aanwezige voorwerpen wordt omgegaan of als er dingen worden gebracht 
die vies of kapot zijn. 

Tenslotte kunnen in het vervolg, vanwege de beperkte ruimte, geen grote 
meubels, zoals bedden en stoelen meer worden ingenomen. U kunt deze wel 
op de Facebookpagina van de Deelkring aanbieden. 

Facebook: Deelkring Lent.     Website: deelkringlent.wordpress.com 


Wij hopen dat een bezoek aan de Deelkring zo voor iedereen nog leuker 
wordt.

Dus tot ziens en van harte welkom!  


                                             

                                          



