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Bijna 5 keer meer textiel opgehaald dan
het vorige record

Na de drukte aan onze geefpunten vorige week en de ongelooflijk succesvolle textielophaling in de gemeente
Nijlen, stond afgelopen vrijdag de textielophaling in Edegem op het programma. Hier werden we nog meer
van onze sokken geblazen. Op het einde van hun werkdag hadden onze medewerkers maar liefst 25 ton textiel
ingezameld. En dan nog konden ze niet alle straten bedienen. Vandaag, maandag 18 mei, zetten onze
medewerkers hun ronde verder op het Sint Goriksplein, in de Hovestraat, Opstal, de Buizegemlei en de Philips
Verheyenstraat. Vóór de lockdown was het record van het ingezamelde textiel op 1 dag, 6 ton. Met de straten
die we nog moeten doen bijgeteld, wordt dit dus bijna vervijfvoudigd.
Opnieuw & Co is zeer blij dat ook de winkels een positieve start hebben genomen na de lockdown. Ten opzichte
van dezelfde week vorig jaar, hebben we dubbel zoveel verkocht. Onze klanten hebben ons snel weer gevonden
en dat is fijn want we hebben hen gemist.
Zoals gezegd komen we dus handen tekort om alles te verwerken en de winkels op een veilige manier draaiende
te houden. Onze oproep voor vrijwilligers wordt verder verspreid. Kandidaten om te helpen bij de geefpunten,
bij het sorteren van goederen en in de winkels mogen mailen naar vrijwiligers@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.

Winkelvestigingen en geefpunten Opnieuw & Co:

Ma tot zat van 10u tot 18u
Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen)
Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel
Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 391, 2500 Lier (enkel geefpunt, vanaf 3/5 Pop-Up winkel)
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich
Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 76, 2640 Mortsel (enkel geefpunt)

Ma tot vrij van 9u tot 17u
Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel

www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco

Interview? Neem dan contact op met directeur Koen Goemans:
GSM 0478 66 66 05
TEL 03 488 38 83

Nog praktische info nodig? Neem dan contact op met de dienst marketing en communicatie:
info@opnieuwenco.be
TEL 0496 71 97 99

