
 
 

De betaalbare en ecologische bibliotheek voor werktuigen in Brussel 

Zoekt vrijwilligers: 

Tool Ambassadors 

(of: communicatief talent met een netwerk) 

 

► 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 Ambassador’? 

Je legt contacten, maakt samenwerkingsverbanden en vormt zo een spreekbuis voor Tournevie. Je vormt zo de 

lijm tussen Tournevie met haar achterban en andere leuke initiatieven in de stad die van onze tools gebruik 

kunnen maken. Mits ervaring met bepaalde communicatiemiddelen (design, social media, …) kan je het project 

nog beter in de verf zetten of bij specifieke doelgroepen bekend maken. 

 

► Welke skills & talenten heb je nodig? 

Je bent geknipt voor Tournevie als:  

+ er een eeuwige (en oprechte) glimlach op je gelaat plakt, en je verbaal vlot uit de hoek komt. 

+ het DIY-virus (of het klussersvirus) zich van je meester heeft gemaakt, of je zin hebt om bij te leren. 

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

Engels dus, of een sappige mix van dit alles.  

+ je een goed contact hebt met allerhande verenigingen in Brussel, of bereid bent om een dergelijk 

netwerk en cours de route uit te bouwen.  

Ervaring met werktuigen, reparatie en onderhoud is een troef, maar geen strikte noodzaak. Eventuele kennis 

van communicatiemiddelen is ook meer dan welkom. 

 

► 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.  

http://www.tournevie.be/


+ 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.  

+ 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. 

+ Heb je nog geen kennis van tools, dan is Tournevie een perfecte start; ken je al flink wat van klussen, 

dan kan je bij ons leren werken met allerlei lekkers dat voorheen te duur was om zelf aan te schaffen. 

+ 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. 

+ Eventuele kennis of ervaring met gereedschap. 

+ Kennis en expertise van specifieke communicatiemiddelen, en of je je eventueel wil richten op iets 

specifieks.  

+ Eventuele ideeën voor samenwerkingsverbanden, of opmerkingen over onze huidige communicatie 

zijn zeer welkom.  

 

mailto:olivier@tournevie.be

