PERSBERICHT 17 maart 2020

Opnieuw & Co sluit alle winkels

Samen met HERW!N, de koepel van alle kringwinkels, heeft Opnieuw & Co beslist al haar winkels en de
Kilomeet in Mortsel vanaf morgen, 18 maart voor onbepaalde duur te sluiten. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen van de laatste dagen, willen we in het belang van onze medewerkers en klanten, mee de
verantwoordelijkheid dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Opnieuw & Co roept alle burgers op om tijdelijk geen herbruikbare goederen binnen te brengen. Vanaf
vandaag, 12 uur maken we voor onbepaalde duur geen nieuwe afspraken om goederen op te halen of een
inboedelservice in te plannen. Alle gemaakte afspraken komen we nog na. De recyclageparken blijven
geopend, dus de herbruikbare goederen die daar worden binnengebracht halen we op. Omdat de
recyclageparken open blijven, blijven onze geefpunten dat ook, mits strenge maatregelen waarbij de
goederen contactloos worden binnengebracht in open lucht. Op deze manier hopen we dat we het geven
van goederen kunnen spreiden over verschillende locaties.

Onze textielcontainers maken we leeg om te vermijden dat ze overvol geraken. Nu donderdag 19 maart
halen we huis-aan-huis textiel op in Mortsel. De textielophalingen doen we in opdracht van de gemeenten en
kunnen we niet zomaar stopzetten. We bekijken welke maatregelen de overheid hier verder zal nemen.

Opnieuw & Co wenst iedereen een goede gezondheid, bedankt voor jullie begrip en hou het veilig.

###

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

