
 
 

De betaalbare en ecologische bibliotheek voor werktuigen in Brussel 

Zoekt vrijwilligers: 

Tool Ninjas 

(of: ervaren klussers met kennis van gereedschap) 

 

► Wat is Tournevie? 

Tournevie is een non-profit uitleendienst voor werktuigen in hartje Brussel. We werken zoals een bibliotheek: 

in ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van €20 krijg je als lid onbeperkte toegang tot een breed 

assortiment kwaliteitsgereedschap om thuis mee te renoveren en repareren.  

Sinds september schaarden zich al meer dan 220 leden achter het initiatief. Om dit succes verder uit te bouwen 

zoeken we vers bloed om het tiental vrijwilligers te versterken dat het project tot nu toe op de kaart heeft 

gezet. Meer informatie op www.tournevie.be. Je vindt ons in Micro Marché in de Steenkoolkaai 9, 1000, 

Brussel.  

 

► Wat is het profiel van een ‘Tool Ninja’? 

Je bent een van de technische sterkhouders achter Tournevie en houdt de collectie werktuigen in topconditie. 

Je kijkt uit naar tweedehands gereedschap om het bij Tournevie een nieuw leven te schenken. Tot slot help je 

de Tool Librarians (of de balie) met technische bijstand en tips over het correct gebruik van de power tools. 

Eventueel heb je de vaardigheden om een workshop naar eigen keuze te geven. 

 

► Welke vaardigheden & talenten heb ik nodig? 

Je bent geknipt voor Tournevie als:  

+ je met twee rechterhanden bent geboren; je voelt je als een vis in het water met cirkelzagen, 

klopboren en ander fraais. 

+ het DIY-virus (of het klussersvirus) zich van je meester heeft gemaakt. 

+ je met het team overweg kan als volleerde Brusseleir – met een basiskennis Nederlands, Frans en 

Engels dus, of een sappige mix van dit alles.  

 

► Wat levert het op? 

+ Je maakt deel uit van een bruisende gemeenschap die zelfredzaamheid en autonomie hoog in het 

vaandel voert, de lokale gemeenschap versterkt, de wegwerpcultuur een halt toe roept en bovendien 

grondstoffen en geld efficiënter inzet.  

+ Je leert een hoop mensen kennen met wie je tips & tricks uitwisselt, en je komt in contact met andere 

boeiende projecten die beroep doen op Tournevie.  

http://www.tournevie.be/
https://tournevie-bxl.myturn.com/library/inventory/browse


+ Je krijgt zeggenschap over een initiatief dat heel wat groeipotentieel heeft in Brussel. Je krijgt de 

ruimte om nieuwe ideeën voor dit initiatief te lanceren en uit te proberen. 

+ Je kan je ongelimiteerd uitleven met het brede gamma aan lekkers dat we in onze inventaris hebben.  

+ je krijgt de kans om je onder competente begeleiding te bekwamen in de reparatie van powertools. 

+ De gezellige sfeer in Micro Marché (en het ViaVia café) krijg je er gratis en voor niets bij, net zoals de 

evenementen die Tournevie en anderen er organiseren. 

 

► Hoe meedoen? 

Stuur een mail naar olivier@tournevie.be, graag met deze info: 

+ Naam, leeftijd, woonplaats en dagelijkse bezigheid. 

+ Kennis of ervaring met gereedschap, eventueel vermelding van een bepaalde categorie of vakdomein 

dat je goed kent. 

+ Hoe vaak je een handje kan helpen, en of je eventueel een workshop over een bepaald thema, 

gereedschap of domein kan geven.  

+ Eventuele eerdere ervaring of parallelle bezigheden bij andere organisaties en initiatieven, en 

eventuele interessante contactgegevens.  

 

mailto:olivier@tournevie.be

