ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE

DOE JE KLEREN EENS UIT …
EN RUIL ZE MET EEN ANDER

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Ouders en leerlingen
Grootte groep: 100

Leeftijd: 6-12 jaar
Duur van de activiteit(en): 3 uur

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): ): Werkgroepje ruilbeurs kleding
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Onze leefschool probeert veel deelinitiatieven uit. De speelplaats werd samen met leerlingen en ouders ontworpen en uitgewerkt. De kledingruilbeurs is al een paar jaar een
klassieker. Enkele leerkrachten nemen dit initiatief in handen en organiseren dit drie keer
per jaar. Het schoolfeest is daarbij de afsluiter. Via de schoolkrant laten we weten waar en
wanneer er kleding kan binnengebracht worden.
De collega’s sorteren de kleding op maat en hangen ze in de gepaste rekken. Tijdens het
schoolfeest kan elke bezoeker kleding komen kopen aan een lage prijs. Op die manier
krijgt er heel wat kleding een tweede (of derde!) leven.

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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resultaat

let op

Deze kledingverkoop gaat reeds een aantal jaren door en is nu uitgebreid van twee naar
drie keer per jaar. Het is een vaste waarde op het schoolfeest, waarop wij nog andere
deelinitiatieven organiseren. Daardoor promoten wij een soort levensstijl: delen, samen
gebruiken, ecologisch leven …

We hebben op school geen hersteldienst. Denk vooraf na over wat de mogelijkheden zijn
voor ‘versleten’ kleding die binnengebracht wordt.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be
Kijk ook eens naar de themafiche “Kledij” en naar de praktijkfiche “Ruilbeurs-Tweedehandsbeurs”.

Contactgegevens school:
Naam: Leefschool Klavertje 4		
Telefoonnummer: 09 371 57 79
Contactpersoon: Bart Van Hee

Gemeente: Nevele
E-mail: info@leefschoolklavertje4.be

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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