
                   Persbericht 
 

 
Kringwinkels zetten zich schrap voor heropening 
Grote drukte aan de geefpunten verwacht door minstens 18.000 ton aan bijgehouden 
goederen 
 
Donderdag 7 mei 2020 - Ook de Kringwinkels openen maandag opnieuw de deuren. Vooral 
aan de geefpunten belooft het extra druk te worden. “Veel mensen waren lang thuis en 
gingen aan het opruimen en ontspullen. We hopen dat ze deze spullen nu bij ons zullen 
binnenbrengen, maar liefst niet allemaal tegelijk,” aldus De Kringwinkel. Om de drukte wat 
te spreiden en het veilig te houden, nemen heel wat Kringwinkels extra maatregelen.  
 
Maandag kunnen we opnieuw bij de 145 Kringwinkels in Vlaanderen terecht om spullen te 
kopen én te doneren. Om spullen bij je thuis op te laten halen, blijft het nog een weekje langer 
wachten. Verwacht wordt dat het volgende week druk zal worden aan de geefpunten; niet 
alleen door meer ‘gevers’ maar ook omdat ze meer weg te geven hebben. 
 
Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van de Kringwinkels: “Het begin van de lente is 
traditioneel al een drukke periode voor onze geefpunten. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 Belg 
op 3 (29,7%)1 dan een grote schoonmaak houdt. Veel van de spullen die mensen niet meer 
nodig hebben, krijgen via ons een tweede leven. Doordat onze winkels 7 weken dicht waren, 
én veel mensen extra tijd hadden om thuis op te ruimen en te ontspullen, verwachten we veel 
producten binnen te krijgen.” 
 
Kringwinkels liepen minstens 18.000 ton goederen mis 
Op basis van de instroomcijfers van de vorige jaren, liepen de Kringwinkels tussen 17 maart 
en 10 mei naar schatting minstens 18.000 ton binnengebrachte goederen mis. Dit is nog 
zonder rekening te houden met het grotere aantal mensen die opgeruimd en ontspuld hebben 
en met het succes van de ‘Ruim op, hou bij’-campagne. Verwacht wordt dat er hiervan nog 
minstens 13.500 ton goederen in de komende weken zullen binnenkomen bij de Kringwinkels, 
bovenop de normale instroom.  
 
“Kom liefst niet allemaal tegelijk” 
De Kringwinkels willen nu al alle mensen bedanken die hun spullen extra lang bijhielden en ze 
willen binnenbrengen bij de geefpunten. 
 
De lange wachtrijen aan de recyclageparken indachtig, nemen verschillende Kringwinkel-
centra initiatieven om de toestroom aan goederen te spreiden. Bij De Kringwinkel Stroom in 
Aalst wordt bijvoorbeeld een reservatiesysteem ingevoerd waarmee je via een app een 
afspraak kan maken om spullen te komen brengen.  
 
Om ervoor te zorgen dat alles snel, vlot en veilig verloopt aan de geefpunten, geeft De 
Kringwinkel enkele tips mee op haar site.  
 
 

                                                        
1 Het online onderzoek werd tussen 7 oktober en 18 oktober 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van 
2dehands, De Kringwinkel, Troc.com en Cash Converters. 2.000 Belgen werden ondervraagd.  

https://www.dekringwinkel.be/Beschermingsmaatregelen-gevers


                   Persbericht 
 

 
De meer dan 5.400 Kringwinkeliers zijn er klaar voor 
Ook de Kringwinkels troffen de voorbije weken de nodige voorbereidingen om hun 
medewerkers op een veilige manier opnieuw aan de slag te laten gaan. In de winkels gelden 
de intussen vertrouwde regels zoals de beperking van 1 klant per 10 vierkante meter, alleen 
en kort winkelen en natuurlijk het houden van anderhalve meter afstand. Op de 
Kringwinkelsite vinden klanten meer tips terug om het veilig te houden te vinden. 
 
“Zeker voor onze collega’s die tot de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving 
behoren, is het sociale contact met collega’s, klanten en gevers en de structuur die ze bij ons 
krijgen, van groot belang. Onze meer dan 5.400 Kringwinkeliers staan dan ook te popelen om 
opnieuw aan de slag te gaan,” besluit Eva Verraes.  
 
Over De Kringwinkel: 
De Kringwinkel, dat zijn 145 tweedehands- en outletwinkels in de sociale economie die zich achter 
deze merknaam verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. 
Kringwinkels staan voor:  • Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen 
ook. De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 5.400 
mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone 
arbeidsmarkt.  • Aandacht voor het klimaat: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en 
verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. •  Originele en betaalbare spullen: 
We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan 
kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een basisprijs. Ons aanbod varieert elke dag.   
 
Voor meer persinformatie (niet voor publicatie): MindShake PR, Emanuel Sys, 
emanuel@mindshake.biz - 0486 17 52 65 
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