Textiel: gooi het niet weg,
wij geven het door...

“Sympany+ creëert kansen door werk
gelegenheid en trainingen te bieden
in Nederland, Afrika en India”

Sympany is een sociaal ondernemer
zonder politieke of religieuze
achtergrond. We zamelen textiel in
door heel Nederland. Het ingezamelde
textiel wordt verkocht of gerecycled,
de opbrengst gaat via Sympany+ naar
projecten in Afrika en India.

Zelfredzaamheid en duurzaamheid staan
centraal in onze projecten. Sympany heeft
5 sorteercentra in Nederland, waarmee
we kansen en werkgelegenheid bieden
aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Recycling van niet herdraagbaar textiel
Eén van Sympany’s uitdagingen is
om de stroom van niet herdraagbare
kleding te verwerken tot duurzame
producten. Een voorbeeld van recycling
is VRK Isolatie & Akoestiek, waar Sympany
mede-eigenaar van is.
Niet opnieuw te dragen katoenen
textielstukken, die door Sympany zijn
ingezameld, worden bij VRK vervezeld en
verwerkt tot isolatiemateriaal (Métisse).

Kijk op onze site als u meer wilt weten
over onze projecten of de dichtstbijzijnde
container wilt vinden. www.sympany.nl

“Met de winst uit onze inzamel- en fondsen
wervende activiteiten financieert via Sympany+
duurzame projecten in Afrika en India,
gericht op zelfredzaamheid”
Zelfredzaamheid is belangrijk voor de
individuele mens en de maatschappij
als geheel.
Uw textieldonatie draagt hieraan bij.
Dankzij deze giften kunnen wij jaarlijks
meer dan 60.000 mensen op weg
helpen.

Dit doen we via vakopleidingen
voor onder andere naaister en
ondernemers. In India helpen we
de werkomstandigheden van
textielarbeiders te verbeteren en zorgen
we ervoor dat naaisters hun producten
kunnen verkopen.

Zelf’red∙zaam∙heid (de (v))
Het vermogen om zelfstandig je leven te leiden
en je eigen problemen op te lossen

Wat kunt u doneren in de
containers van Sympany?

Kleding

Schoenen

Lakens & dekens

Lappen

Tassen &
accessoires

Versleten
kleding

Gordijnen

Petten &
hoeden

Huishoudtextiel

Knuffels

* matrassen, dekbedden en kussens mogen niet in een textielcontainer

Afval tussen het textiel

Doordat voor afval moet worden betaald,
zijn steeds meer containers voorzien
van een pasjessysteem. Gevolg is dat
afval wordt achtergelaten in de vrij toe
gankelijke textielcontainers van Sympany.
Huishoudelijk afval, elektronica, glas,
verf en andere soorten vuil en viezigheid
worden aangetroffen tussen de goede
zakken met textiel. Een onprettige klus
voor Sympany-medewerkers om dit afval
tussen het textiel uit te halen. Om het

gedoneerde textiel tegen vuil, viezigheid
en nattigheid te beschermen is het van
groot belang dat het in een gesloten
plastic (vuilnis)zak wordt aangeboden.
Om één kilogram afval te compenseren
zijn vijf kilogrammen goed textiel nodig
voor een positief eindresultaat.

Wat gebeurt er met uw textiel
als u het doneert aan Sympany?

Inzamelen via
textielcontainer

Transport naar
sorteercentra

Sorteren

Verkopen

(o.a. door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt)

• I nternationaal in Oost-Europa
en Afrika
•T
 .b.v. hoogwaardig isolatie
materiaal
• T.b.v. akoestische producten
• T.b.v. nieuw garen

Voor elk gesorteerd of
gerecycled product vinden
we een koper.

Graag het textiel droog en
in gesloten zakken aanbieden
en zonder verf of olievlekken.

“In actie komen voor Sympany
betekent dat u helpt mensen
een betere toekomst te geven”
Een bijdrage leveren?

Particulieren, scholieren en bedrijven
kunnen via acties ook een bijdrage
leveren, zodat Sympany nog meer
mensen kan steunen.
• Bedrijven kunnen via Sympany
invulling geven aan hun eigen
MVO-beleid. We zoeken dan heel
gericht naar een passend project.
• Daarnaast kunnen ook scholen,
verenigingen en bedrijven ons
steunen met textiel of met geld.

• Modemerken en winkelketens
kunnen hun overtollige voorraden
aan ons geven.
• Door Sympany op te nemen in
uw testament, kunt u ook na uw
overlijden bijdragen aan een
betere balans in de wereld.
Op onze site staan voorbeelden van
bedrijven, clubs en scholen die ons
inmiddels hebben geholpen.
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