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Verkenningsgesprekken en onderzoek 

Ruilwinkels sinds 30-11-2021 
 
 

Verkenning & wijkanalyses  
sinds 30-11-2021 tot heden

 
In gesprek met 300 inwoners op Walcheren. We hebben gesproken met 

verschillende partijen, adviesorganen, stichtingen of organisaties 

op Walcheren.

 

 
 

 
.

Wijkteam of wijktafel gesprekken op 
Walcheren sinds 30-11-2021
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Ruilverhalen op instagram 
sinds 26 -4-2022

 
We zijn alvast met een digitale ruilstart 

begonnen voor iedereen! 
 

De wereldstrandbal kreeg middels 12 nieuwe 

circulaire levens voor mens of dier.
 

Zo zagen wij enorme raakvlakken op het gebied 

van ontmoetingen & verbindingen, verantwoorde 

productie & consumptie, gezondheid, gelijkheid 

en zelfs eenzaamheid. 
 

Dit heeft één wereldstrandbal al opgeleverd. 

Wie weet wat een Ruilwinkel op Walcheren

en onze webshop straks voor in de toekomst voor 

de mensen kan betekenen.
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Ruilverhalen op instagram 

sinds 26 -4-2022



 Repaircafé 30-4-2022
 

We mochten hier onze eerste presentatie presenteren. We kregen een 

gerepareerde werktelefoon van het Repaircafé té Middelburg. 

 

Vrijwilligersmarkt 14-5-2022
 

De Ruilwinkel op Walcheren en onze vrijwilligers gingen op de 

markt in Middelburg met meerdere partijen in gesprek. Ons 

initiatief werd warm ontvangen. Na deze gesprekken merk je op dat 

de behoefte groot is voor een fysieke en digitale ruilwinkel op 

Walcheren.
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Fondsenplein & Prijsuitreiking navigatie 

team Zeeland ZB op 2 -7-2022
 

We mogen het diploma van gedeputeerde A.J. van der Maas ontvangen:
 de prijs voor leefbaarheid en inwonersinitatief.  We lezen dat ons initiatief  goed 

aansluit bij brede welvaart en leefbaarheid. 

 
 
 
 
 
 
 



DENKTANK en analyses opstart voor de
Ruilwinkel 12-7-2022

We organiseerden voor meer dan 27 verschillende partijen een DENKTANK
in drie dialoogvormen op creatieve wijzen. 

Na de DENKTANK hebben wij de dialogen samengevat en een analyse en
onderzoeksverslag opgesteld. We zien kansen en mogelijkheden. 

We groeien graag door.
             

                    We willen de volgende sponsoren bedanken:     
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Stichting sinds 25-8-2022
 

Vrijwilligersmarkt 29-9-2022 in de ZB
 

Gesprek en presentatie gemeente 21-9-2022
 
 
 
 
 
 


