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Opnieuw & Co houdt één geefpunt open,
ophalingen op afspraak lopen door

Opnieuw & Co besliste, na de verplichte sluiting van haar winkels vorige week, om de inzameling van
herbruikbare goederen verder te zetten. Één geefpunt, gelegen bij het centraal magazijn op de Vredebaan
76 in Mortsel blijft open. Daar kan je in open lucht contactloos jouw herbruikbare goederen afgeven.
Opgelet, meubelen worden tijdelijk niet aanvaard vanwege beperkte opslagmogelijkheden.
De geefpunten aan de winkels in Duffel, Kontich, Lier, Mortsel en Nijlen zijn gesloten. Je kan wel herbruikbare
kleding, schoenen en tassen in de kledingcontainers aan de ingang van deze winkels droppen. We maken ze
heel regelmatig leeg.
Herbruikbare goederen laten ophalen op afspraak kan ook nog steeds, behalve voor meubelen. Hiervoor bel
je naar het algemeen nummer: 03 488 38 83. Opnieuw & Co haalt gratis goederen op in de gemeenten
Boechout, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mortsel, Nijlen en Ranst.
De huis-aan-huis textielinzamelingen gaan gewoon door. Er staan er in november nog twee op de planning:
12 november in Nijlen en 19 november in Mortsel in wijk B. Alle herbruikbare kleding is welkom net als
handtassen, broeksriemen, schoenen, beddengoed, gordijnen, enzovoort.
Op de recyclageparken van Boechout, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mortsel, Nijlen en Ranst
kan je ook nog steeds herbruikbare goederen achterlaten voor Opnieuw & Co. Hierover waren er
misverstanden met twee uitbaters maar die zijn ondertussen uitgeklaard, men mag ze dus niet weigeren.
Herbruikbare meubelen voor Opnieuw & Co werden nooit op de recyclageparken aanvaard, dat blijft
onveranderd.
“Laten we samen verder inzetten op een duurzame samenleving, ook in deze rare tijden, en bezorg
herbruikbare goederen aan Opnieuw & Co voor een nieuw leven,” zegt Koen Goemans, directeur van
Opnieuw & Co. “Iedereen wint erbij: minder afval, meer sociale tewerkstelling en je maakt iemand anders blij
met de spullen.”
Met alle vragen kan je steeds terecht op het algemeen nummer 03 488 38 83 van Opnieuw & Co en via
mail info@opnieuwenco.be.

###

Over vzw Opnieuw & Co

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt aan zachte
prijzen. Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro en fietsen.
De vzw werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur Koen Goemans. Ondertussen groeide Opnieuw
& Co uit tot een grote organisatie met meer dan 400 werknemers en winkels in Lier, Duffel, Mortsel, Kontich
en Kessel. Het multiculturele bedrijf zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk en ecologisch wordt,
maar zet ook in op sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen voor tewerkstelling
voor laaggeschoolden en langdurig werklozen.
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Interview? Neem dan contact op met directeur Koen Goemans:
GSM 0478 66 66 05
TEL 03 488 38 83

