
Het Buurtkastje is een sociale ontmoetingsplek voor iedereen. 
Het doel is tweeledig: voedselverspilling voorkomen en mensen bij elkaar 
brengen.  Dit geeft een win-win situatie.

Het principe is simpel. 
‘Geef wat je kunt missen & pak wat je nodig hebt!’

Voor mensen die als goede buur iets kunnen en willen missen is het mogelijk 
artikelen in het kastje te leggen. Een belangrijk voorwaarde is dat de artikelen 
goed en ongebruikt moeten zijn. Denk hierbij o.a. aan koekjes, frisdrank, 
potjes saus, pindakaas, luiers, soep of zeep. Alle houdbare en goed verpakte 
levensmiddelen zijn welkom. 

Mensen die om welke reden dan ook iets nodig hebben, zijn vrij artikelen uit het 
kastje te pakken. 

Janssen de Jong sponsort het buurtkastje, maar zonder hulp 
is het geen succes. Daarom zoeken wij ambassadeurs die het 

buurtkastje willen beheren en onderhouden. Op deze wijze 
blijft zowel het kastje als de inhoud in goede staat. 

Scan de QR-code voor nog meer informatie, of stuur een 
e-mail naar info.oost@bouw.jajo.com

www.stichtingsogoed.nl www.janssendejongbouw.nl www.jjpo.nl www.onderhoudplus.nl



Om optimaal bij te dragen aan een circulaire economie staan we niet alleen 
stil bij voedsel en mensen, maar ook bij grondstoffen. Het buurtkastje 
wordt namelijk van zoveel mogelijk hergebruikt hout gemaakt. Door het 
omarmen van een Buurtkastje in de wijk dragen we met z’n allen bij aan de 
maatschappij. 

Janssen de Jong Bouw, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de 
Jong OnderhoudPlus en Prefab Hout Constructies Hardenberg ontwikkelt de 
buurtkastjes in samenwerking met Stichting SoGoed. 

www.stichtingsogoed.nl www.janssendejongbouw.nl www.jjpo.nl www.onderhoudplus.nl

Een stukje geschiedenis
Het originele idee komt uit Amerika en is 6 jaar 
geleden bedacht door Jessica McClard die ‘Little 
Free Pantry’ succesvol oprichtte. René Verhoogt werd 
door dit concept geïnspireerd en richtte stichting 
SoGoed op om vanuit hetzelfde gedachtegoed 
mensen in Nederland te helpen.

Vanuit sociale werkplaatsen worden de kastjes 
gemaakt en er zijn inmiddels 200 kastjes verspreid 
door Nederland geplaatst. Janssen de Jong vindt 
het een heel mooi en warm initiatief dat makkelijk 
aan woningbouwprojecten toe te voegen is. 

Op deze manier stimuleren wij dit concept en hopen 
we op een sociale wijze de maatschappij te helpen.


