Kleding & textiel
Bent u blij met uw aankoop? Wij ook!
Milieu
Gelukkig gooien we steeds minder bij het restafval! We zijn blij
dat u uw kleding in onze kledingbakken en kringloopbrengpunten
achterlaat of meegeeft bij onze huis-aan-huis inzamelingen.
Dank u wel!
Alles is bruikbaar
Wat we niet kunnen verkopen, laten we verwerken tot bijvoorbeeld
poetslappen, garens of tapijttegels. Maar liefst 98% van de
ingezamelde kleding, textiel en schoenen wordt hergebruikt.

Bedankt voor uw kleding, schoenen en overig textiel.

Let op:

Alleen droge en schone kleding en textiel inwerpen.
Textiel mag versleten of kapot zijn.)
Aanbieden in afgesloten plastic zak.
Schoenen aan elkaar binden.

www.restorekringloop.nl

Zit de container vol of is de klep geblokkeerd?
Bel of stuur een whatsapp naar 06 - 13 77 44 69 en vermeld het containernummer.

Hoeveel geeft u ons?
Maar liefst 1,3 miljoen kilo per jaar wordt in de gemeenten Ede,
Renkum, Veenendaal en Wageningen ontvangen. Als u nagaat
dat er ongeveer 6 kilo in een vuilniszak gaat, kunt u zich
misschien een voorstelling maken van die enorme berg.
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Werkgelegenheid
Sorteren, prijzen en in de winkels hangen. Dat doen onze
vrijwilligers, vaste medewerkers en mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Zij krijgen mede door uw aankoop de kans op
waardevolle werkervaring.

Helpt u ons sorteren?
In het Restore kledingsorteercentrum in
Ede sorteren we alle kleding en textiel.
Wilt u daarbij helpen als vrijwilliger?
U bent van harte welkom! Samen met
collega’s beoordeelt en selecteert
u het binnengekomen textiel.

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op onze website:
www.restorekringloop.nl

