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Opnieuw & Co zoekt vrijwilligers om
enorme hoeveelheid binnengebrachte
goederen te verwerken

Opnieuw & Co opende op maandag 11 mei opnieuw de deuren na een sluiting van zeven weken. Dat hebben
we geweten! Tijdens de eerste vier dagen waarop we open waren, zamelden we al dubbel zoveel goederen in
als we normaal gezien op een week inzamelen. Gisteren vond de huis-aan-huis textielophaling in Nijlen plaats.
We haalden daar 15 ton textiel op. Dat is veel meer dan een verdubbeling van het vorige record bij een
textielophaling. Dat record stond op naam van de gemeente Edegem met 6 ton. Ook bij de geefpunten is het
veel drukker dan anders. Met extra personeel kunnen we alles veilig laten verlopen en lange wachtrijen
vermijden.
De nieuwe manier van werken vraagt wel extra inspanningen van Opnieuw & Co. Alle goederen moeten
gesorteerd en geprijsd kunnen worden en tegelijkertijd wordt de omgeving extra ontsmet en is er in de winkels
extra personeel nodig om alle maatregelen toe te passen. Om de komende periode goed door te komen en
om een stevig netwerk op te bouwen voor de toekomst, kunnen we helpende handen gebruiken. Opnieuw &
Co lanceert daarom een oproep voor vrijwilligers. We zoeken mensen die kunnen helpen bij de geefpunten, bij
het sorteren van goederen en in de winkels. Vrijwilligers kunnen een mailtje sturen naar
vrijwilligers@opnieuwenco.be met hun gegevens en dan wordt er contact met hen opgenomen. Opnieuw & Co
blijft er naar streven om de afvalberg kleiner te maken en extra kansen te bieden aan mensen die het nodig
hebben. Zeker in deze tijden.

###

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

