CONTAINER NOVUTIERRA 2017
Wouw, bedankt dat je in onze grote container-whish-list kijkt! Alle support is heel welkom en
we zijn super blij dat we ons project op deze manier verbreden en open kunnen stellen.
Dankjewel!
Vooraf een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot de gezochte spullen: we geven
de voorkeur aan natuurlijke materialen boven plastic/kunststof, waar dat zinvol is. Er bestaat
hier in Uruguay geen recycling systeem, waardoor alles wat kapot gaat op de afvalberg gaat,
tenzij wij het zelf kunnen hergebruiken. De kwaliteit van plastic gaat in deze
klimaatomstandigheden (intense zon) heel snel achteruit.
We zoeken spullen van een stevige kwaliteit en in goede staat. We willen geen afval over de
oceaan transporteren. We zoeken machines met een zo eenvoudig mogelijke mechanica, zodat
we ze zelf kunnen repareren. We zoeken porselein en glaswerk van onbeschadigde kwaliteit,
zonder afgebroken randjes of hoekjes. Controleer s.v.p. of alles naar behoren werkt (zoals
lampen, stereo-installaties) en maak alsjeblieft foto’s van alle spullen die je wilt doneren
(kleiner dan 300kb per foto).
Hier volgt de lijst:
KEUKEN
• bestek, roestvrij staal, stevig
• porselein (kleine borden, grote borden, soepborden, glazen, opdienborden, grote en
kleine kommen/schalen)
• grote pannen (kookpannen en steelpannen)
• goede keukenmessen, Japanse messen
• botervat voor het maken van boter
• grote fruitpers, bijvoorbeeld voor het maken van appelsap
• handmatige citruspers
• gietijzeren en emaille pannen
• broodbak vormen
• notenkraker
• kaasschaaf
• grote inmaakglazen met een schroefdop (vanaf 1,5l inhoud)
• grote plastic emmers met deksel voor het bewaren van voedsel (5-10l)
• pizzaplaten, bakplaten, ovenschalen
• inmaakglazen voor jam of groente met een glazen deksel en rubber sluiting
• terracotta potten voor zuurkool
• houten vaten voor voedsel
• grote oliepers
• thermoskannen/flessen
• keukenzeven, in alle maten
• keukenmachines, zoals een handmixer, staafmixer, blender, broodbakmachine,
ijsmachine, oven, broodrooster, diepvries,
• houtgestookt keukenfornuis
• kookboeken, boeken over het inmaken en conserveren van voedsel

HUISHOUDEN
• weefgetouw
• spinnewiel
• lampen (voor het plafond, voor de muur en voor bureaus)
• stereo-installatie
• luidsprekers, speakers, boxen
• kaarsen en kaarshouders
• leer
• naaimachine, graag ook een mechanische met voetpedaal
• lange-golf radio
• manden in alle maten
• dekens en kussens, voor slapen en voor meditatie
• beddengoed, hoeslakens, dekbedovertrekken en kussenslopen in mooie kleuren
• gordijnen
• effen gekleurde lakens (zonder elastiek)
• stof voor naaien, in zowel effen kleuren als bonte patronen, liefst wol, katoen,
natuurlijke materialen
• matrassen
• bedframes en lattenbodems
• sieraden, kettingen, kralen, knikkers (voor malas en ter decoratie)
• opslagdozen (plastic, hout, metaal, mand)
• hangmatten
• yogamatten/isomatten
• fotolijsten in alle maten
• edelstenen, half-edelstenen
• standbeelden (Buddha en van goden/godinnen foto!!!)
• weegschalen (keuken, brieven, precies)
• vazen
• petroleum lampen
• fakkels
• portemonnees
• kasten voor serviesgoed en dergelijke
• rekken
• tafels
• spiegels
• wierook en etherische oliën
• kledingkasten
• handdoeken, vaatdoeken (in alle soorten en maten)
• benodigdheden/materiaal/gereedschap voor het knopen van tapijten
GEREEDSCHAP (alle machines/apparaten met een 230V aansluiting, er is hier geen
hoogspanning)
• machines zoals draadloze boor/schroevendraaier, boor, zaag, kettingzaag, slijpers,
router, metalen draaibank/schijf (ook geschikt voor hout)
• slijpstenen
• houten en stenen beitels
• emmers (in het bijzonder metaal gegalvaniseerd)
• cirkelzaag
• hamers in alle maten
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tangen
werkbank
draagbare werkbank (workmate)
katrol
borenkoppen voor metaal en hout, set van boorbitjes, zinklood
stevige klemmen, in het bijzonder zeer lange
nietapparaat
schorsschillers
stevige houten schragen

KLEDING
• klompen
• kleren in goede staat, broeken, hemden, t-shirts, jurken, sokken, ondergoed
• regenkleding
• regenlaarzen
• baseball petten
• riemen, in het bijzonder leren
• schoenen in goede staat
• hoge wandelschoenen/bergschoenen (tot boven de enkel), in de maten 38 tot 46
• rugzakken
• praktische schoudertassen
MATERIAAL
• goede afdekzeilen, in het bijzonder vrachtwagenzeil (ook oude zeilen van zeilboten)
• ramen
• deuren
• bouwmateriaal (houten balken, planken, etc.)
• fietsen (mountain bikes en stevige stadsfietsen voor het bouwen van fietsaangestuurde machines)
• reserve-onderdelen voor fietsen
• tegels
• tenten (bij voorkeur 100% katoenen) en reserve-onderdelen voor tenten, zoals stokken,
touwen en haringen
• machinale klemmen van goede kwaliteit
• elektrische motoren
• goedkope dekens voor het verpakken/inpakken van materiaal
• zonneschermen
• beugels en haken voor het ophangen van wandplanken, metalen haken/beugels
TUIN
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potten in alle maten
broeikas en broeikas-zeil
kruiwagen van stevige kwaliteit
tuingereedschap van goede kwaliteit, zoals spaden, scheppen, schoffels en hakken
landbouw gereedschap zoals ploegen, molens/maalmachines, elk paard-aangedreven
apparaat
zeven
grote schone vaten / tanks (geschikt voor de tuin, vrij van enige resten van chemicaliën
of benzine)
party tents

KANTOOR
• printer
• papier
• nietapparaat
• scharen
• pennen van alle soorten, balpen, gekleurde pennen, viltstiften, markers, potloden etc.
• notitieboeken
• klappers/mappen/ordners
• laptop
• computeronderdelen (mouse, mousepad, keyboard, headset, earphones,….)
• HD beamer
• linialen van alle lengtes, geodriehoeken
• groot tekenbord / schoolbord / technische tekentafel
• papiersnijder
OVERIG
• parasol
• vrijstaande metalen badkuip (zo groot mogelijk)
• paardrij-uitrusting
• muziekinstrumenten
• kachel voor verwarmen bad/douchewater
• pottenbakkerschijf
• medische onderzoeksinstrumenten, zoals microscoop, tandartsstoel
• honingslingeraar
• imker-uitrusting
• wielen (bijvoorbeeld voor kruiwagens)

