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Kleren recycleren, een eenvoudig gebaar waar iedereen beter van wordt

Galeria Inno steunt Spullenhulp met een grote inzamelactie kleding en huislinnen.

Volgens een studie van LabFresh, uitgevoerd in vijftien landen, gooit de Belg 
gemiddeld 15 kg kleding weg per jaar en per persoon. Zo zijn we de grootste 
kledingverspillers van Europa. Kleding die je niet meer draagt wegschenken aan 
Spullenhulp is veel meer dan recycleren. Je ruimt niet alleen de kleerkast op en 
krijgt misschien plaats voor nieuwe spulletjes, maar je steunt ook rechtstreeks 
de verschillende sociale initiatieven van deze vzw in domeinen als toegankelijke 
huisvesting, werk en dagelijkse begeleiding voor de meest kwetsbaren.  
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Meer dan 85 procent van de giften die Spullenhulp elk jaar sorteert, wordt hergebruikt. 
Deze inzameling, het sorteren en de verkoop van tweedehands vormt bovendien 
een platform voor socioprofessionele integratie van meer dan 500 personen. Door 
niet-gebruikte kleding binnen te brengen bij Galeria Inno - en een kortingbon per 
ingeleverde kilo te ontvangen - draag je rechtstreeks bij aan de verbetering van de 
dagelijkse leefsituatie van personen in nood.

Dit jaar vindt de inzameling ten voordele van Spullenhulp plaats van 17 februari 
tot 7 maart. Ze duurt dus langer dan gebruikelijk en betreft naast kleding ook 
huishoudlinnen. Doel is 100 ton aan giften in te zamelen (de voorbije jaren werden 
tussen de 72 en 85 ton kleren ingezameld per jaar). “Bij elke inzamelactie van Galeria 
Inno zien we een significante stijging van de kwaliteit van de giften, wat essentieel 
is voor onze duurzame, solidaire werking. Wees genereus, maar geef wat werkelijk 
plezier kan doen voor anderen”, zegt Denis Deslagmulder, verantwoordelijke 
prospectie bij Spullenhulp.

De verschillende projecten van Spullenhulp worden onder andere gefinancierd met 
de inkomsten afkomstig uit ingezamelde giften die tweedehands worden verkocht. 
Een deel van de kleding wordt bovendien uitgedeeld aan de meest behoeftigen 
zodat alle ingezamelde kleding een tweede leven krijgt. Gedurende de inzamelactie 
van Galeria Inno ten voordele van Spullenhulp kan iedereen zijn steentje bijdragen. 
Elk gebaar telt.

www.inno.be.


