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Opnieuw & Co rondt magische kaap
van... duizend olifanten
Gisteren om 15:17 door Bert Provoost

Foto: Dirk Vertommen

NIJLEN - Maar liefst vier miljoen kilogram. Zoveel hebben de tien kringwinkels van

Opnieuw & Co in 2015 aan goederen verzameld. De mensen die symbolisch de vier
miljoenste kilogram kwamen binnenbrengen in de vestiging van Kessel, werden
donderdagochtend in de bloemetjes gezet.
Bij Opnieuw & Co zijn ze enorm blij met hun nieuwe record. Want vier miljoen kilogram, dat is gelijk aan
pakweg het gewicht van 1000 olifanten of 4000 auto’s, zo rekenden ze uit. De werknemers van de
kringloopketen met vestigingen in Kontich, Mortsel, Lier, Duffel en Kessel hebben afgelopen jaar dus
letterlijk heel wat werk verzet.
“Voor het leefmilieu is dit een heel goede zaak”, zegt directeur Koen Goemans. “Mensen geraken zo
makkelijk van hun oude spullen af en door al dat hergebruik wordt de afvalberg verkleind. Het gaat vooral
om kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro, fietsen en werkmateriaal. Met tien bestelwagens halen
we elke week van maandag tot zaterdag herbruikbare goederen op. De rest wordt gratis geschonken via
de zes binnenbrengpunten van Opnieuw & Co. We zijn uitgegroeid tot een belangrijke sociale werkgever
met in totaal zo’n 320 werknemers.”

Harry Ducheyne werd als toevallige klant in de bloemetjes gezet omdat hij de vier miljoenste kilogram zou
hebben binnengebracht. "Ik kom hier bijna dagelijks", zei hij terwijl hij een bos bloemen en een
waardebon door de burgemeester overhandigd kreeg.
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