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Kringwinkels verkopen nu ook CKS, Ginger en fred + ginger kleding  
FNG en De Kringwinkel maken te herstellen retourartikelen klaar voor verkoop 

 
Vanaf vandaag kan je ook kleding van de FNG-merken CKS, Ginger en fred + ginger in de 
rekken van de Kringwinkels vinden. De modegroep FNG gaat immers samenwerken met De 
Kringwinkel voor het herstellen van retourartikelen en de verkoop ervan. Zo krijgen deze 
kleren niet alleen een tweede kans, maar wordt tegelijk ook de sociale tewerkstelling 
vooruitgeholpen. 
 
Vroeg je je al ooit af wat er met de kleren gebeurt die je na je aankoop toch weer inruilt? Alle  
geretourneerde kleding van de FNG-merken CKS, Ginger en fred + ginger die (licht) beschadigd 
is of die hersteld moet worden, wordt voortaan ingezameld en gesorteerd bij De Kringwinkel. 
Stukken waar een herstelling aan moet gebeuren, gaan naar het naaiatelier Binnenste Buiten, 
een sociaal project van Stad Antwerpen. Daarna worden ze opnieuw verkocht in De 
Kringwinkel aan ‘kringwinkelprijzen’. 
 
“Duurzaamheid omvat veel verschillende aspecten, van materiaalgebruik tot het welzijn van 
onze werknemers. Voor ons is ‘respect’ daarin telkens een sleutelwoord: respect voor het 
milieu en respect voor de mensen die hun tijd en energie in onze stukken steken,” aldus Sara 
Kovic, CSR coördinator bij  de modegroep FNG. 
 
Kringwinkelinzamelpunten bij de CKS-winkels 
De samenwerking tussen FNG en De Kringwinkel gaat nog verder. Bij verschillende CKS-
winkels wordt vanaf vandaag ook gedragen kleding ingezameld die daarna via De Kringwinkels 
verkocht zal worden. Voor FNG is de samenwerking met De Kringwinkel een bewuste keuze. 
“We hebben verschillende pistes geanalyseerd om kledij een tweede leven te geven, maar dat 
bleek niet evident. Nu hebben we gelukkig wel enkele mogelijkheden voor ‘end of life’ dankzij 
de samenwerking met De Kringwinkel.” vertelt Sara Kovic van FNG.  
 
“Ook voor ons is deze samenwerking een grote win,” vult Louise Vrints, 
communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen, aan. “We gaan al jaren voor 
een duurzame, maar vooral ook lokale verwerking van kleding. Deze samenwerking sluit daar 
naadloos op aan.” besluit ze. 
 
PRAKTISCHE INFO: 
 
Waar? 
Breng je oude kleren naar de volgende CKS winkels: Korte Gasthuisstraat 14, 2000 CKS Antwerpen – Bredabaan 
237, 2930 CKS Brasschaat – Oude Vest 20, 9200 CKS Dendermonde – Koestraat 32-34, 9000 CKS Gent – 
Geitestraat 7, 2800 CKS Mechelen – Statiestraat 39, 2400 CKS Mol  
 
Kleding van CKS, Ginger en fred + ginger is te koop in de 9 Kringwinkels: Abdijstraat 104, 2020 Antwerpen-Kiel - 
Bredabaan 397, 2170 Merksem - Kapelsestraat 237, 2950 Kapellen - Kroonstraat 166, 2140 Borgerhout – Otto 
Veniusstraat 11, 2000 Antwerpen - Sint-Jorispoort 29, 2000 Antwerpen - Venstraat 153 b, 2900 Schoten – 
Vosstraat 305, 2100 Deurne - Bredabaan 651, 2930 Brasschaat. 
 
Over De Kringwinkel: 
De Kringwinkel, dat zijn 145 tweedehands- en outletwinkels in de sociale economie die zich achter deze 
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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 milieu: 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.  
 
Over FNG-group 
FNG is een sterk groeiende beursgenoteerde (AMEX) modegroep die kleding en schoenen voor zowel 
dames, kinderen als heren ontwerpt en verdeelt via eigen conceptstores op toplocaties in België en 
Nederland, maar ook via een netwerk van multi-merkenwinkels in binnen- en buitenland. FNG heeft meer 
dan 3000 medewerkers die samen een omzet van ca. EUR 500 mio realiseren.  
 
 
 
 


