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Rijk met een taartje van oud brood bij de koffie
REPORTAGE
RIJK EN ROTZOOI

Ð De klandizie laat nog op zich
wachten op Tussen Rijk en Rotzooi. Links goudtaxatie en -inkoop, rechts GoudGoed. Foto:
DvhN/Anne Marie Kamp

3 Zoektocht naar waarde
oude spullen nog niet zo
populair als tv-variant

Door Jan Schlimbach
Groningen Op televisie weet de
Avro de kijker al heel wat jaartjes
aan zich te binden met het programma Tussen Kunst en Kitsch. In
het paviljoen Mobi op het CiBoGaterrein vond zaterdag de variant
Tussen Rijk en Rotzooi plaats, een
manifestatie waarbij het platform
voor architectuur GRAS en de mediacombinatie NP3 op zoek ging
naar de waarde van de rotzooi die
de Stadjers aandroegen. Nu moest
het evenement het zonder de camera’s van de Avro doen. Wel liep er
een verslaggeefster van een internetradiostation rond, maar zo druk
als bij de taxatiedagen van het populaire televisieprogramma wilde
het niet worden.
Zwaan Iepema van NP3 stelt dat

’’

Het doet
een beetje
denken
aan
poffert

het bij de waardebepaling van de
ingebrachte spullen niet om het
geld gaat. Veel belangrijker is dat
mensen bewuster omgaan met hun
leefomgeving. Bij de koffie werd
zaterdag bijvoorbeeld gebak geserveerd dat als hoofdbestanddeel oud

brood heeft. Met een beetje cocos
en enkele andere ingrediënten is
van het brood een smakelijk hapje
gemaakt. "Het is wel machtig. Het
doet een beetje denken aan poffert", zegt Iepema.
Hoewel de grote drukte uitblijft,

is er tijdens de manifestatie genoeg
te zien en te doen. Een computerspecialist is aanwezig om pc’s te beoordelen en te repareren. Iets verderop zit Ilse Jansen als telefoonexpert. Zij probeert via Fairphone te
bewerkstelligen dat mobiele tele-

foons beter worden hergebruikt en
dat er een eerlijke prijs voor de telefoons wordt betaald. De landen
waar de onderdelen voor de telefoons vandaan komen, krijgen over
het algemeen een slechte prijs voor
de grondstoffen.
Flip Konings bemant met enkele
andere mensen de reparatiedesk.
Hij heeft zich gestort op een oude
elektrische schrijfmachine. Het
ding uit de periode tussen de typemachine en de computer in, heeft
alweer stroom, maar doet nog niet
wat-ie moet doen. Konings is er optimistisch over.
"Eerder kwamen er accuboormachines binnen waar we de aansluitingen van hebben hersteld. Zo is er
allerlei spul binnengekomen, waar
we weer iets van maken." En daar
gaat het immers om vandaag, dat
spullen niet worden weggegooid.

