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*9 wandelingen langs de weggeefkast in De Hoogte
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Bij Edanz loop ik door de pluktuin. De 
lente is al lekker op gang daar. Maar ook 
hier is geen mens te bekennen. Even 
verderop staat een weggeefkast op de 
stoep. Op een paar boeken over klokken 
na staat er niet veel bijzonders in.

Ik bekijk nog wat achtertuinen. Het lijkt 
er nog de vorige zomer. Stepjes, bbq’s, 
trampolines en zelfs een gevuld kin-
derzwembadje. Eindelijk zie ik een stel 
mensen op een balkonnetje. Ik durf bijna 
geen foto te maken van het zwembadje. 
Denk dat zij dat raar vinden…

Een tuin vol met afgebroken stronken 
van berenklauw, of is het mais van vorig 
jaar?

Ik loop weer langs de weggeefkast. Hij 
is bijgevuld met speelgoedauto’s en een 
lamp. Ik voel me blij. Er is iets gebeurd! 
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Mijn eerste wandeling was er een waarin 
ik heel veel verschillende indrukken regis-
treerde. Ik maakte veel foto’s want ik had 
nog nergens echte focus op. Alles was nog 
interessant of zou dat misschien kunnen 
worden.

De wandeling was ook een beetje saai, want 
er gebeurde niks. Zo leek het tenminste.

Omdat in dit project armoede een hoofdthe-
ma is, maakte ik foto’s van de weggeefkast. 
Ik zag de kast en de inhoud ervan als zicht-
baar bewijs van aanwezige armoede. 

Elke volgende wandeling wordt het begrip 
armoede onduidelijker. Wat is armoede? 
Wat is rijkdom? Uitgedrukt in cijfers en gra-
fieken en statistieken is het makkelijk. Bo-
vengrenzen, ondergrenzen... Onder de ar-
moedegrens leven. 

Heel veel mensen in De Hoogte hebben 
moeite om rond te komen. Zijn die mensen 
ongelukkig?
 
In de monitor van Groningen  lijkt het inder-
daad dat nagenoeg iedereen erg ontevre-
den is over allerlei facetten van het leven. 
 
Ben ik dan stekeblind? Of ligt het anders? Is 
het ongelukkige leven niet buiten? Is dat al-
leen achter de voordeur? Of zijn de meeste 
mensen domweg wel gelukkig in De Hoog-
te. 
 
 
https://basismonitor-groningen.nl/kom-
pasvangroningen/ 
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Bij Edanz lees ik dat het vandaag nati-
onale zaaidag is. Ik bekijk de pluktuin 
die al een beetje meer lente laat zien. Er 
is niemand. Ik zie de achterkant van de 
weggeefkast. Hij is beschilderd en er 
staan stoelen naast. Op het terreintje is 
een minidoel en basketbalnet. Het ziet 
er ongebruikt uit. Er staat een auto met 
kapot achterraam, dichtgeplakt, al een 
tijdje denk ik. Ingebroken? Het lijkt me 
in het donker een griezelige plek. Aan de 
straatkant bekijk ik wat er vandaag in de 
weggeefkast aangeboden wordt. Twee 
zakken hutspot, nog t/m morgen goed. 
En koeken, spagetti en wat leuke boe-
ken. Voor elk wat wils.
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Het verbaast me dat er ook voedsel in de 
kast ligt! Is dat een teken van heel ernstige 
armoede?
  
Wie heeft hier niet te eten? Wie heeft dit in 
de kast gelegd? Wat zorgzaam! 

Wat een dure auto lijkt me dat, die zwarte. 
Zou de eigenaar ervan zich bekommeren 
om anderen? Ik wacht niet af om te zien wie 
de hutspot mee naar huis neemt.

Armoede en rijkdom
zijn hier anoniem.
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Ik wil mijn wekelijkse foto van de kast 
maken. Twee meisjes parkeren hun fiet-
sen bij de composthoop die naast de kast 
ligt. Ze komen wat aarde halen want ze 
hebben tegels uit de stoep gehaald om 
ruimte te maken voor plantjes. En nu blijkt 
dat de boom die voor hun huis staat geen 
goede aarde heeft. ‘Wij zijn heel arm, dus 
we moeten wel gratis grond hebben.’ Ze 
lachen er vrolijk bij. Arm zijn is ook maar 
relatief. Ze hebben wel gehoord van de 
Toentje-actie van de gemeente. ‘We zijn 
een week te laat, maar ach dat geeft niet.’

1 MEI | WANDELING 3

Wij zijn 
heel arm, 
zeiden 
ze.

Het hebben van weinig geld heeft soms 
gewoon niks met armoede te maken. Wan-
neer is het hebben van weinig geld wel ar-
moede?
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Ik loop naar de weggeefkast. Vaste prik 
om daar een foto te maken. Er staat een 
puzzel met Noors landschap en teenslip-
pers. Ik mijmer wat over vakantie en dan 
komt er een man aanlopen. ‘Maak je een 
serie over weggeefkasten?’ ‘Alleen over 
deze kast. Elke week een foto.’ Hij vertelt 
dat hij als vrijwilliger van Edanz voor de 
kast en de inhoud ervan zorgt. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van de weggeef-
kast. Hij vindt hem zelf heel mooi. Het 
kastje dat ernaast staat wacht op een 
nieuwe eigenaar. Er zitten kleren in. De 
man wil wel even op de foto. Die pet 
moet af, ook al staat daar het logo van 
Edanz op. Het moet een beetje netjes, 
vindt hij.

6 MEI | WANDELING 4

‘Er wordt 
veel gebruik 
gemaakt 
van de kast.’
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Bij de weggeefkast is het stil. Het twee-
de kastje en de kapotte hoepel zijn nog 
niet meegenomen. Net alsof hier de tijd 
stilgestaan heeft. Toch is er wel iets ge-
beurd: het frontje van de middelste la is 
weg. En in de bult compost kun je zien 
dat er net nog iemand een flinke schep 
uit meegenomen heeft.

14 MEI | WANDELING 5

De hele middag staat er onder de poort 
een tas met boodschappen en een af-
wasteiltje met lege flessen en roze teen- 
slippers erin. Ik ben er drie keer langsge-
lopen. Niemand in de buurt. Bij nader on-
derzoek lijkt het allemaal afval. Eenmaal 
thuis bedenk ik dat ik het ook mee had 
kunnen nemen om het daar netjes weg te 
gooien. 
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Onderweg naar de weggeefkast sneeuwt 
het bloesem. De kast ziet er rommelig 
uit. Er is nu nog een lafrontje kapot. Een 
meisje met hond komt haastig aange-
wandeld en zet een tas aanmaakhoutjes 
op het lage kastje. Ze laat ook een grote 
zak met aanmaakblokjes achter. Een goe-
demorgen kan er in de haast nog wel af. 
Er komt een man die alles wat in de kast 
staat aandachtig bekijkt. Hij zegt dat er 
bijna nooit iets moois in staat. Hij neemt 
niks mee en vervolgt zijn weg haastig.

Ik kom weer onder de poort door, waar 
vorige keer de tas met boodschappen/
afval stond. Nu is de inhoud van de tas 
uitgestald op de stoep. Het was dus toch 
geen afval! Iemand is een weggeefactie 
begonnen. Het loopt nog geen storm.

Wat is het verschil 
tussen een 
georganiseerd initiatief 
en een 
spontane burgeractie?

20 MEI | WANDELING 6



14 15

In de weggeefkast ligt een takje fluite-
kruid. Een bloemetje voor iemand die 
een lief gebaar nodig heeft. Er staat ook 
een glazen potje met een paar munt-
blaadjes erin. De kastbeheerder komt 
ook even kijken. Ik zeg dat er mooie 
perkjes zijn aangelegd bij de bomen. 
‘Boomspiegels’, verbetert hij me. ‘Ze zijn 
donderdag aangelegd door de hard-wer-
ken-groep. De grond is nog nat, dus ik 
hoef nu geen water te geven.’ De plant-
jes staan er een beetje zielig bij, maar dat 
zal wel bijtrekken.

30 MEI | WANDELING 7

Later zie ik twee mannen rondrommelen 
bij de afvalcontainers vlakbij de weg-
geefkast. Ze vertellen dat ze door de hele 
stad rijden met hun aanhanger om oud 
ijzer en papier op te halen. Er ligt al aar-
dig wat in. Ze vinden het ongelofelijk wat 
mensen allemaal op straat gooien. Toch 
zijn ze er blij mee. De opbrengst is voor 
de zwemclub, waar Kromowidjojo heeft 
leren zwemmen. ‘Voor die club doen we 
het.’

Ik slinger wat door de buurt en kom weer 
uit bij de weggeefkast. Het bloemetje 
is ondertussen verwelkt. Het potje met 
munt is wel meegenomen. Er zijn pot-
jes verf en een zakje worstjes voor in de 
plaats gekomen.

Wat is rommel? 
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Ik dwaal verder door de buurt. Er is on-
danks het mooie weer niet veel te doen 
op straat. Bij Edanz ontwijk ik de tuin, 
vanwege de hooikoorts. Ik tref een lege 
plek aan op de plaats van de weggeef-
kast. Wat is hier gebeurd? De plantjes 
rondom de bomen staan er nog wel. Raar.

‘Over de weggeefkast: de gemeente 
heeft hem weggehaald. Raar, want het 
was een idee van de gemeente om weg-
geefkasten in de stad te plaatsen. Is hij 
per vergissing weggehaald? Komt er een 
nieuwe kast? Lodewijk heeft geen idee.

Even later spreek ik de ‘weggeefkastbe-
heerder’. Hij vindt het ook gek dat die 
kast weg is. De beheerder zegt dat er wel 
druk gebruik van gemaakt werd. Mis-
schien hebben buurtbewoners geklaagd, 
maar hij weet er ook het fijne niet van. Hij 
blijkt een soort werkplaatsje in Edanz te 
hebben. Daar knapt hij van alles op. Hij is 
nu bezig met een heel klein kastje waar 
hij nieuwe planken in maakt. Als het klaar 
is gaat hij het in zijn tuinhuisje zetten. 
‘Dan zijn mijn koffiespullen veilig voor 
de muizen.’

Wat me verbaast is dat niemand actie 
onderneemt om die weggeefkast of een 
nieuwe terug te krijgen. Ik ben benieuwd 
of er volgende week eentje staat.

11 JUNI | wandeling 8

14 juni schrijf ik een mailtje naar Astrid Lam-
beck van Gemeente Groningen: 

Ha Astrid, 
Ik probeer een raadselachtige verdwijning 
op te lossen. ;-)

ik maak [voor de diakonie, in het kader van 
een armoedeproject in samenwerking met 
Evert Jan Veldman] elke week een wandeling 
in De Hoogte. Daarbij maak ik foto’s en versla-
gen van mijn waarnemingen. Heel interessant 
om een wijk op deze manier te ‘onderzoeken’. 
Tot nu toe maakte ik elke week een foto van 
de weggeefkast die in de wijk staat. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van die kast. Vorige 
week stond de kast er ineens niet meer! Waar 
is hij gebleven? Bij Wijkbedrijf/Edanz zeggen 
ze dat de gemeente hem heeft weggehaald. 
Maar daar weet niemand waarom. Komt er 
een nieuwe kast? Wie gaat daarover?

Kortom, kun jij mij in contact brengen met 
iemand van de gemeente die over de weg-
geefkasten gaat?

Astrid belt me binnen vijf minuten.

Ze vertelt dat Gemeente Groningen in 2018 
het initiatief genomen heeft  om vijfentwin-
tig weggeefkasten in de stad te plaatsen. Dat 
was zo succesvol dat particulieren en bedrij-
ven ook van die kasten gingen plaatsen. De 
gemeente heeft toen besloten het initiatief 
helemaal bij de inwoners van Groningen te 
laten.

Blijkbaar zijn er mensen die dat niet weten. 

Zijn mensen misschien zo gewend afhanke-
lijk te zijn van de gemeente, dat ze daarom 
zo gelaten reageren? Dat geen van de be-
trokkenen aan de bel trekt? Is een belletje 
naar de gemeente een onneembare hobbel?  
Voelt niemand zich echt verantwoordelijk?  
 
Er mag gerust een nieuwe kast geplaatst 
worden.
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Die tas  
en dat kistje 
hadden in de 
weggeefkast  
moeten staan.
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De weggeefkast is nog steeds weg. Het 
wormenhotel naast de lege plek trekt 
mijn aandacht. Geen worm te bekennen, 
maar wel drie muizen. Die vreten zich he-
lemaal vierkant!
Bij de afvalcontainers is het weer een 
bende. Een aantal spullen hadden niet 
misstaan in de kast.



Wie  
mist   
‘m?


