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Samenwerking tussen gemeente Edegem
en Opnieuw & Co breidt uit
Opnieuw & Co en het lokaal bestuur Edegem sloten begin dit jaar een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst af. “Vanaf nu haalt Opnieuw & Co zes keer per jaar huis-aan-huis het
textiel op in onze gemeente”, vertelt burgemeester Koen Metsu. “Verder plaatsten ze 5 textielcontainers
in het ecopark en 10 kledingcontainers op ons grondgebied”. “De activiteiten van Opnieuw & Co groeien
jaarlijks”, gaat directeur Koen Goemans van Opnieuw & Co verder. “Ieder jaar worden meer goederen
opnieuw in omloop gebracht. Die positieve trend kunnen we enkel volhouden wanneer we nog meer
goederen kunnen inzamelen. De textielophalingen in Edegem zijn dus een opsteker.”
“Wij zijn erg blij dat we vanaf dit jaar ook textiel kunnen ophalen in Edegem”, zegt een tevreden directeur
Koen Goemans. “Het textiel dat we inzamelen komt lokaal weer in omloop en dat is goed voor het milieu.
Met onze groei creëren we ook meer sociale tewerkstelling. Ik ben de inwoners van Edegem nu al erg
dankbaar voor het textiel dat we bij hen kunnen ophalen.”
Burgemeester Metsu gaat verder met de cijfers: “Edegemnaars vinden hun weg naar de kringwinkel erg vlot!
Onze gemeente scoort een gemiddelde van 10 kg hergebruik per inwoner per jaar en staat daarmee in de
top 10 van Vlaanderen. Het is bovendien het dubbele van het hergebruikcijfer van de gemiddelde Vlaming.
Door de textielophaling zal dat cijfer van Edegem alleen nog maar stijgen. En nog een interessant weetje:
Volgens berekeningen van het Nederlandse onderzoeksbureau TNO levert elke ingezamelde kilo goederen,
eveneens een besparing op van 1 kg CO2 uitstoot. De textielophaling in Edegem zal dus ook zorgen voor
extra CO2 besparing.”
Lokaal bestuur Edegem ondersteunt Opnieuw & Co al jaren financieel. Vanaf 2020 wordt een vast bedrag
van 2 euro per inwoner betaald. Tot vorig jaar betaalde de gemeente Edegem een vaste prijs per ton
herbruikbare goederen die door Edegemnaren werd ingezameld. Deze financiering wijzigt dus en wordt
goedkoper voor Edegem.
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###

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
Dienst marketing en communicatie Opnieuw & Co: info@opnieuwenco.be TEL 0496 71 97 99

Wie kringt die wint!
Je geraakt van je overbodige spullen af, klanten kunnen goede producten aan scherpe prijzen kopen, de
tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vaart er wel bij en de
afvalberg wordt gevoelig kleiner. Iedereen wint bij hergebruik!

