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Geef het nog een kans nadat je het hebt gedragen!
Draag, doneer, recycle…

· Materiaal dat niet geschikt is om te verkopen, wordt vaak
verkocht aan bedrijven die het afbreken tot ruwe materialen,
of delen ervan worden hergebruikt. Als je wol, katoen en
andere materialen hergebruikt, scheelt dat veel energie, water
en uitstoot van CO2. Het recyclen van katoen kost 75%
minder energie en 80% minder water dan de productie van
Veel mensen hebben de neiging om oude kleren in de kast te
laten liggen of in de afvalbak te gooien. Maar sommigen zorgen nieuw katoen.
· Zelfs kleding die niet geschikt is voor het bovenstaande kan
ervoor dat het een tweede leven krijgt:
gebruikt worden, bijvoorbeeld als poetslappen of
isolatiemateriaal. In Nederland wordt ongeveer 93% van de
· Het kan hersteld worden en opnieuw dienst doen;
ingezamelde kleding en textiel opnieuw verkocht of
· Het kan hergebruikt worden als kleding voor andere
hergebruikt.
activiteiten (zoals tuinieren);
· Het kan ook weggegeven worden aan anderen, omgeruild
Dus wat doe jij voortaan?
of gedoneerd aan goede doelen;
We vervangen onze kleding voor verschillende redenen (we
kopen bijvoorbeeld technisch beter materiaal voor buitensport
activiteiten, in plaats van jeans & t-shirts). Wat doe jij met je
oude kleding en buitensport materialen?

Als je je kleding gewoon weggooit in de afvalbak, dan verspil je · Praat met de medewerkers van je outdoor winkel voor advies;
· Kijk op de website van het merk of ze specifiek
waardevolle materialen en wordt de vuilnisbelt steeds groter.
advies hebben;
· Denk aan de verkoop van tweedehands kleding
Er zijn vele manieren waarop je je kleding een tweede
(bijvoorbeeld recycleoutdoorgear.com);
leven kunt geven nadat je het hebt gebruikt.
· Gebruik de textiel inzamelcontainers of andere recycle
faciliteiten die je gemeente biedt;
· ALLE kleding en textiel, in wat voor staat dan ook, kunnen
gedoneerd worden aan goede doelen of textiel inzamelaars.
Klaar met je kleding? Denk na voordat je het weggooit.
In veel gemeenten zijn textiel inzamelcontainers
geplaatst in woonbuurten. Een deel van de ingezamelde
kleding wordt opnieuw verkocht. Met de opbrengst worden
goede doelen gesteund.
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