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Vlaming vrijgeviger dan ooit  
De Kringwinkel ontvangt elk jaar meer spullen en organiseert daarom een Dag van De Gever  
 
De Vlaming geeft 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. Dit hebben De Kringwinkels goed begrepen en daarom zetten ze op zaterdag 

6 mei alle gevers in de bloemetjes. Wie die dag spullen doneert mag zich verwachten aan een leuke verrassing. 

 

Wat je niet meer nodig hebt, kan heel waardevol zijn voor een ander. Meer en meer Vlamingen zijn zich hiervan 

bewust, en geven de spullen die ze niet (meer) gebruiken weg. In 2016 gaf de Vlaming 5 keer zoveel aan De 

Kringwinkel als in 1999. Maar liefst 54% van de Vlamingen1 schonk vorig jaar iets weg aan De Kringwinkel. Dat blijkt 

uit een onderzoek dat De Kringwinkel in september vorig jaar bij meer dan 1.100 Vlamingen liet uitvoeren door 

iVOX.  

 

Profiel van de gever 
 

Wie zijn die gulle gevers? Wel, vrouwen vinden iets makkelijker de weg naar De Kringwinkel dan mannen (53,3% 

tegenover 46,7%). Verder blijkt ook dat hoe ouder we worden, hoe vrijgeviger. Een pak meer 55+ers (66%) schonk 

goederen aan De Kringwinkel, tegenover 40% van de 18- tot 34-jarigen. 

 

Kleding (75%), boeken en strips (34%) en speelgoed (33%) wisselen het vaakst gratis van eigenaar.  

De meeste mensen geven hun spullen zelf af bij De Kringwinkel (44% van de binnengekomen goederen). 31% van de 

ingezamelde producten komt bij De Kringwinkel terecht via de gratis ophaaldienst en 19% via de 

hergebruikcontainers op het recyclagepark.²  

 

Drijfveren om te geven 
  

De redenen om iets weg te geven lopen uiteen. De overgrote meerderheid (82%) doet het om er anderen blij mee 

te maken. Maar ook het milieu beïnvloedt ons geefgedrag: 47% geeft spullen aan De Kringwinkels omdat hergebruik 

duurzaam is. 39% van de respondenten gaf jobcreatie op als drijfveer om spullen aan De Kringwinkels te schenken. 

 

Dit doet Marleen Vos, directeur van KOMOSIE, de koepel van de Kringwinkels, plezier: “Het is fijn dat steeds meer 

mensen weten dat De Kringwinkel meer is dan zomaar een tweedehandswinkel. De opbrengst uit de verkoop van De 

Kringwinkels 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. Zo stromen ze later 

makkelijker door naar de gewone arbeidsmarkt.”  

 

Gevers centraal op zaterdag 6 mei 
 

Om alle gulle gevers te bedanken, organiseert De Kringwinkel op zaterdag 6 mei voor het eerst de ‘Dag van de 

Gever’. Wie spullen komt doneren, mag zich die dag verwachten aan ludieke acties en cadeautjes.  

 

Een greep uit het programma op 6 mei 

 

• Het team van De Kringwinkel Okazi (Hasselt en Sint-Truiden) verrast elke 20ste brenger op een wel heel  

bijzondere manier. We kunnen nog niet te veel informatie prijsgeven… het moet een verrassing blijven. 

• Wie iets brengt naar De Kringwinkels van ’t Rad (regio Brugge), wordt letterlijk in de bloemetjes gezet. 

• De gevers die naar Turnhout afzakken, krijgen een welgemeende dankjewel van een professionele 

‘dankjewel-zegger.’ 

• De Kringwinkels van Spoor 2 (Hamme, Puurs, Bornem en Zele) organiseren een Rad van De Gever. Denk 

hierbij aan het Rad van Fortuin, met dit verschil dat de gever altijd wint!  

                                            
1
 Het online onderzoek werd tussen 7 en 16 september uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van De Kringwinkel. Meer dan 1.100 

Vlamingen werden ondervraagd. Het onderzoek is representatief naar taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 

2,08%. 

² Deze gegevens komen uit het sectorrapport dat KOMOSIE jaarlijks maakt op basis van de registratie door De Kringwinkels in ECLIPS.  
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• In Zomergem komt zelfs de burgemeester een handje toesteken om jouw gift in ontvangst te nemen. 

 

 

Dag van De Gever praktisch 
 

Zaterdag 6 mei 2017, in de meeste Kringwinkels tijdens de openingsuren.  

Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.dekringwinkel.be of hier.   

 

Steun uit bekende hoek 

5 bekende Vlamingen en fervente Kringwinkelfans ondersteunen deze actie. Ann Tuts, Nigel Williams, Maaike 

Cafmeyer, Lieven Scheire en Herman Brusselmans ‘geven om De Kringwinkel’. Op www.dagvandegever.be zie je 

waarom zij De Kringwinkel steunen.   

Daarnaast gaat ‘Homo Turisticus’ Jan Matthys in dit ludieke filmpje op zoek naar de reden waarom de mensen in de 

Westhoek nog niet zoveel geven aan De Kringwinkel.  

 

 

Zelf ook geven aan De Kringwinkel?  

Dat kan op 6 mei in alle Kringwinkels, maar natuurlijk ook nadien.  

• De snelste manier: breng je herbruikbare spullen zelf naar een 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.  


