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mijn project
Enkele taken die bij Klusbib deel zouden kunnen uitmaken van je 

missie:
- Je helpt mee het idee van Klusbib verder uitdenken.

- Je ondersteunt de werking van Klusbib.
- Je helpt mee de Klusbib open te houden.

- Je legt het gebruik van de materialen uit aan de ontleners.
- Je beslist mee over de aanschaf van nieuwe/extra werktuigen.

- Je maakt ons project verder bekend onder de Mechelse bevolking.
Ook is er ruimte om mee te denken over andere initiatieven die 

gaan rond delen en hergebruiken van materialen en deze zelfs uit 
te werken.

mijn ontvangstorganisatie
Klusbib is een gereedschapsbibliotheek waar Mechelaars 

allerhande gereedschap voor huis en tuin kunnen ontlenen. In 
ruil voor een jaarlijks lidmaatschap kan men werktuigen ontlenen 

uit het assortiment. Met andere woorden: een betaalbare en 
ecologische bibliotheek voor werktuigen in Mechelen. Klusbib 

Mechelen maakt deel uit van de grotere groep initiatieven die zich 
verenigen onder de noemer “Deelbaar Mechelen”. Deze vzw wil op 
een duurzame en zinvolle manier invulling geven aan een nieuwe 

manier van leven, die rekening houdt met de eindige wereld waarin 
we leven. 

Klusbib hoopt zo bij te kunnen dragen aan een socialer Mechelen 
waar iedereen kan beschikken over het nodige gereedschap, 

zonder hiervoor grote investeringen te moeten doen. Ook wil men 
de mensen kritisch laten nadenken over privébezit van allerhande 
gereedschap dat slechts zelden gebruikt wordt. Een win-win dus 
waar de uitdagingen voor een sociale en klimaatvriendelijke stad 

hand in hand gaan.

begeleiding
Bij Klusbib ben je tijdens de openingsuren altijd vergezeld van een 
andere vrijwilliger, waarbij je terecht kan met al je praktische vragen. 
De uren die je presteert naast de openingsuren rekenen iets meer op 
eigen initiatief en zelfstandigheid, binnen een veilige omkadering. 
Je zal steeds beroep kunnen doen op de verantwoordelijke van 
Klusbib, zowel met professionele als persoonlijke kwesties. Deze 
verantwoordelijke is jouw aanspreekpunt bij problemen, twijfels of 
vragen en zal ook mee met jou je uitdagingen zoeken en opvolgen.
 

Locatie
Potterijstraat 5, 2800 Mechelen

 

Uurrooster
6 maanden, 20u/week 

Aantal jongeren
1


