Ruilwinkels Rotterdam • LETS Paradijs Kralingen-Crooswijk
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Bij het LETS Paradijs ruilen we
spullen en diensten voor punten.
Geld komt er niet aan te pas.

Goede
spullen &
een goed
gesprek

Wonderwinkel

Hè gelukkig, jullie zijn open!

Wat is het LETS Paradijs?
Bij het LETS Paradijs ruilen we spullen,
kleding en diensten voor punten. Geld komt
er niet aan te pas. Wil je meedoen? Kom
naar de winkel (met een geldig legitimatiebewijs) en word lid. Inschrijven en meedoen
is gratis. Je krijgt een persoonlijk ruilpasje.
Alles draait om punten. Die kun je verdienen
door andere deelnemers te helpen, met spullen die je zelf niet meer nodig hebt, of door
voor een ander een klusje te doen.
Met de verdiende punten kun je zelf spullen
‘kopen’, of ‘betalen’ voor hulp bij dingen
waar je zelf minder goed in bent. Dankzij
de punten-administratie is ruilen met gelijk
oversteken niet nodig!

Midden in de buurt

De ruilwinkel is ook een ontmoetingsplek.
Er staat een grote stamtafel midden in de
ruimte. ‘Dat is de dorpspomp,’ zegt een van
de bezoekers.

Ha, buuf!
Kom eens langs voor een kennismaking met
een kop koffie!

Het is hier zo gezellig, twee uur
later zit je d’r nog.
De coördinator weet de weg in de
stad. Zij heeft me een paar keer
hartstikke goed doorverwezen.
Ik kook wel ’s wat voor punten.
En ik kom voor de gezelligheid.
Het is hier zo gastvrij.
Het idee van ruilen vind ik goed,
je moet elkaar helpen waar je kan.
Hier ruil je je sores voor
gezelligheid!
Met Kerst en Pasen hangt er een
briefje op, dan kan je kerststukjes
of paasstukjes maken, samen.

Coördinator Tonnie vertelt

‘Ik vind het lets-systeem geweldig. Zo’n
twaalf jaar geleden kwam ik ermee in contact. Ik was altijd al gek op kringloopwinkels
en rommelmarkten, maar als het zonder
geld kan... Tien jaar geleden heb ik in Kralingen-Crooswijk een ruilwinkel opgezet, eerst
aan de Boezemstraat, nu alweer drie jaar aan
de Paradijslaan.
Het is ook een ontmoetingsplek geworden,
we hebben vaak de tafel vol. Mensen hebben
een loopje, komen uit hun isolement.
We zijn een keer een week dicht geweest
voor een vakantie. Daarna zei iemand: ‘Hè
gelukkig, jullie zijn weer open!’

LETS Paradijs in cijfers
• 1 coördinator en 14 vrijwilligers
• Ruim 1050 klanten – zo’n 1015 uit
de 50 wijken van Rotterdam en 40
van buiten de stad
• Bijna de helft van de Rotterdamse
klanten komt uit Kralingen-
Crooswijk, dus uit de buurt!
• Klanten van meer dan 20
verschillende nationaliteiten
• In 2013: 5.740 ruil-transacties
(5.235 spullen en 505 klussen)

Twee keer per jaar houden we een modeshow. Dat loopt zó fantastisch. Met een echte catwalk, mooi versierd en met lekker eten.
Het team van vrijwilligers houdt me gaande.
Meewerken in de ruilwinkel geeft je zoveel
positiefs: het brengt structuur in je leven, je
oefent sociale vaardigheden en je krijgt weer
het gevoel dat je erbij hoort. Mijn motto is:
wat je ook hebt aan problemen, iedereen
heeft iets speciaals. Ik houd van mensen, ik
kan niet zonder.
Het is een wonderwinkel, echt!
Als iemand ergens om vraagt, komt het de
volgende dag binnen.’

Hoe werkt het?
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Wil je vrijwilliger worden of je maatschappelijke stage bij ons doen? Neem contact op
met de coördinator, zij kan je er alles over
vertellen. Mail, bel of kom langs in de winkel!
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De precieze spelregels vind je op de website
van de ruilwinkel.
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geholpen worden
Wanneer je iets gedaan wilt hebben dat je
zelf niet goed kunt, kan de ruilwinkel iemand
zoeken die je erbij kan helpen. Je spreekt
samen af wat er moet gebeuren en voor hoeveel punten. Jullie geven die afspraak door
aan de ruilwinkel. En na afloop laat je de
ruilwinkel weten of alles goed is gegaan.

Je bent altijd welkom, voor goede spullen of
een goed gesprek. De koffie en de thee staan
klaar.
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anderen helpen
Je kunt ook punten verdienen door anderen
te helpen. Laat de ruilwinkel weten waarmee
je iemand zou kunnen helpen (bijvoorbeeld
schoonmaken, een boodschap doen, oppassen, tuinieren, iemand ergens naartoe brengen, een doe-het-zelf- of schilderklusje doen,
huiswerk- of computerhulp geven, verstelwerk of administratie doen).
Het aantal punten voor een klus bepaal je samen. Als het nodig is, adviseert de ruilwinkel.

Paradijslaan 106-108, 3034 sr Rotterdam
Bus
Lijn 39, halte Paradijsplein
Website
www.letsparadijs.nl
Mail
lets.paradijs@gmail.com
Twitter
@letsparadijs
Telefoon 010 - 414 04 61
Open
maandag tot en met vrijdag,
11.00 - 16.00 uur
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spullen of kleding meenemen
In de ruilwinkel kun je spullen uitzoeken en
meenemen. Je kunt er ook vragen naar de
grote spullen op de site. Informeer eerst even
hoeveel punten je te besteden hebt.

Hier vind je ons:
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spullen of kleding brengen
Wanneer je spullen of kleding hebt die je niet
meer gebruikt, kun je die naar de ruilwinkel
brengen. Het moet wel heel, compleet en
schoon zijn.
De ruilwinkel bepaalt in overleg met jou hoeveel punten iets moet ‘kosten’.
Neemt iemand iets mee dat jij gebracht hebt,
dan worden de punten op jouw rekening
bijgeboekt.
Grote spullen, zoals meubels, kun je niet
brengen. Die zetten we op onze website,
onder ‘aanbod’.

