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Prins Laurent geeft aan en om De Kringwinkel  
Eerste Dag van De Gever was een groot succes 
 
Heverlee, maandag 8 mei – Vorige zaterdag organiseerden de 135 Kringwinkels in Vlaanderen de allereerste Dag 

van De Gever. Duizenden Kringwinkelfans kwamen er die dag spullen schenken en ze werden daarbij letterlijk en 

figuurlijk in de bloemetjes gezet! Prins Laurent, zelf ook een heuse kringwinkelfan, kon zaterdag niet langskomen. 

Daarom bracht hij vandaag een bezoek aan De Kringwinkel van Heverlee om er spullen weg te geven. 

 

We geven met zijn allen om De Kringwinkel! In 2016 zamelden de 135 Kringwinkels in Vlaanderen samen zo’n 72.931 

ton goederen in. Dat is 4,9% meer dan het jaar daarvoor. Zonder gevers, geen hergebruik en geen jobkansen voor de 

5.400 Kringmedewerkers. Om al die gulle gevers te bedanken, organiseerde De Kringwinkel vorige zaterdag de ‘Dag 

van de Gever’. Wie spullen kwam doneren, werd verrast met ludieke acties en cadeautjes. Sommige winkels 

verwenden met bloemen, kortingsbonnen of een hapje en een drankje, anderen dan weer met een gratis wasbeurt 

van jouw auto of een ‘rad van fortuin’. Met succes, want de rode loper werd uitgerold voor duizenden bezoekers! 

 

Marleen Vos, directeur van KOMOSIE, de koepel van de Kringwinkels: “We zijn blij en vereerd dat prins Laurent geeft 

om De Kringwinkels. Wij zijn dan ook meer dan zomaar tweedehandswinkels. De opbrengst uit onze verkoop gaat 

immers integraal naar het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen. 80% van onze 5.400 medewerkers vindt elders 

moeilijk werk. Wij leiden hen op, en laten hen werkervaring opdoen. Dat de prins ons vandaag met zijn gift een hart 

onder de riem kwam steken, is voor ons en voor al onze medewerkers een blijk van erkenning!”  

 

Wat De prins doneerde aan De Kringwinkel kunnen we helaas niet verklappen, dat behoort tot de privésfeer van Prins 

Laurent. Maar zeker is wel dat hij regelmatig dingen komt geven en dat hij geeft om De Kringwinkel. Misschien koop 

je in De Kringwinkel in Heverlee binnenkort dus wel een trui van Prins Laurent, of een rokje van Prinses Claire. 

 

Zelf ook geven aan De Kringwinkel?  

• De snelste manier: breng je herbruikbare spullen zelf naar één van de 135 Kringwinkels in Vlaanderen  

• De Kringwinkel haalt ook gratis op bij je thuis. Bel 0800 2 0080 voor een een ophaalafspraak 

• Drop je herbruikbare kledij in een van de vele textielcontainers van De Kringwinkel 

• Bezoekje aan het recyclagepark gepland? Op de meeste recyclageparken staat een hergebruikcontainer 

voor dingen die nog herbruikbaar zijn.  

Bij de Kringwinkel kan je terecht met al je herbruikbare spullen.  

Dit zijn dingen die iemand anders nog kan gebruiken. Wat vuil, beschadigd of onveilig is, breng je beter naar het 

recyclagepark. Elektro of fietsen mag je altijd binnenbrengen. Ook als ze stuk zijn.  

Twijfel je over wat je kan geven aan De Kringwinkel? Neem dan contact op met De Kringwinkel in je buurt of neem 

een kijkje op www.dagvandegever.be 

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 135 tweedehandswinkels 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 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. In 2016 zamelden we bijna 73 miljoen kg spullen in. 

•  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.  


