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Wat is De Uitwissel? 
De Uitwissel is de nieuwe website van Amerpoort waar je gratis spullen kan lenen. Je kan er 

moderne spullen lenen zoals de belevenistafel maar ook simpele spullen zoals 

buitenspelletjes. 

Waarom De Uitwissel? 
Met de Uitwissel maken we het makkelijk om spullen uit te proberen die het leven leuker of 

beter maken. Lenen via De Uitwissel is gratis. 

Hoe Werkt De Uitwissel? 
Je kan op de website kijken of er iets leuks tussen zit en de spullen dan meteen reserveren op 

de online agenda. Reserveren betekent dat het voor je wordt bewaard. Dagbesteding De 

Uitwissel komt de spullen dan langsbrengen, of doet het op de post met een retoursticker 

erbij. 

Aan het einde van de leen-periode krijg je een mail van De Uitwissel dat ze de spullen komen 

ophalen, of dat je het op de post kan doen. Je kan op de website een beoordeling geven. 

Als je de spullen wilt kopen en het gaat om een groot bedrag, dan kunnen we helpen met een 

fondsaanvraag. Een fondsaanvraag is het vragen van geld aan een groep mensen die veel 

geld heeft. 

Wie kan lenen bij De Uitwissel? 
Alle begeleiders kunnen een account aanmaken voor De Uitwissel met hun Amerpoort email. 

In het account staat het adres waar je de spullen wilt ontvangen. Als je een account hebt 

aangemaakt, kan je spullen reserveren. 

Cliënten en familie of iemand die dichtbij staat kunnen de website zelf bekijken en tegen 

begeleiders zeggen wat ze willen uitproberen, dan kan de begeleider het reserveren. 

Kunnen mijn spullen ook op De Uitwissel? 
Ja, leuk als je iets via De Uitwissel met Amerpoort wilt delen. We willen dat de Uitwissel dé 

plek binnen Amerpoort wordt waar je van alles kan lenen. Van Rouwkubus tot puzzel. Laat 

ons weten wat we voor je kunnen uitlenen, of vraag naar de mogelijkheden: 

deuitwissel@amerpoort.nl. 

Wie werkt bij De Uitwissel? 
Afdeling Innovatie en GOUD zijn begonnen met De Uitwissel. Het bijhouden van de 

reserveringen en het rondbrengen van de spullen doet begeleider Peter de Gee samen met 

cliënten Ton Hoogendoorn en Leopold Evers van dagbesteding De Wissel. 
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