
 

 

 

 

 
Vlaming schonk in 2017 74.100 ton aan De Kringwinkel 
De Kringwinkel bedankt gulle gevers op Dag van de Gever (za 5/05) 

 
 

Brussel, 25 april 2018 – De Vlaming is een gulle gever. In 2017 gaf 85,2% van de Vlamingen spullen weg die 

hij niet meer nodig had. In totaal brachten de Vlamingen het afgelopen jaar 74.100 ton spullen binnen in de 

135 Kringwinkels in Vlaanderen. Hun belangrijkste drijfveer? Anderen blij maken. Al wint ook ontspullen 

aan belang bij millennials, zo blijkt uit een onderzoek van iVOX bij meer dan 1.180 Vlamingen.1 Om alle 

gulle gevers te bedanken organiseert De Kringwinkel op zaterdag 5 mei de ‘Dag van de Gever’. 

 
 

Kleding het vaakst weggeschonken  

 
Vlamingen beseffen almaar vaker dat spullen die ze zelf niet (meer) gebruiken en die in goede staat zijn elders 

nog een tweede leven kunnen krijgen. Uit een onderzoek van iVOX bij meer dan 1.180 Vlamingen blijkt dat 

85,2% het afgelopen jaar spullen heeft weggeschonken. Meer dan de helft van de Vlamingen (52,9%) brengt 

zijn ongebruikte spullen naar De Kringwinkel. 

 

In 2017 zamelden de 135 Kringwinkels in totaal zo’n 74.100 ton spullen in. Dat is 316 ton meer dan in 2016. Het 

overgrote deel van de ingezamelde spullen bestaat uit kleding (76,8%), gevolgd door boeken en strips (34%) en 

speelgoed (31,7%). Naast De Kringwinkel vinden tweedehandsspullen ook vaak een nieuwe thuis bij kennissen, 

vrienden of familie (50,4%). 45,5% van de Vlamingen brengt zijn spullen dan weer naar het recyclagepark. 

 
Millennials ontspullen 

 
De belangrijkste drijfveer van de Vlaming om zijn spullen weg te geven? Anderen blij maken, zo blijkt. Maar 

liefst 79,7% van de bevraagde Vlamingen gaf dit als belangrijkste reden aan. 

 

De bijkomende redenen vertonen andere accenten per generatie. Zo verwijzen millennials (31,4%) vaker dan de 

generaties van de 35-54-jarigen (24,3%) en 55-plussers (16,2%) naar de tendens om te ontspullen, in navolging 

van hedendaagse opruimgoeroes als Marie Kondo en Eva Brumagne. Bij de 35-54-jarigen (33,1%) en 55-plussers 

(51%) duikt jobcreatie dan weer op als belangrijke reden. De Kringwinkel stelt vandaag de dag namelijk 5.400 

medewerkers te werk die ergens anders moeilijk aan een job geraken. Ze krijgen een opleiding van De 

Kringwinkel en kunnen er werkervaring opdoen, waarna ze later kunnen doorstromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt.  

 

                                                 
1 Het online onderzoek werd tussen 25 september en 2 oktober 2017 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in 

opdracht van De Kringwinkel. 1.181 Vlamingen werden bevraagd. Het onderzoek is representatief naar geslacht, 

leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 2,77%. 



 

 

 

Van alle generaties blijken de 55-plussers bovendien het vrijgevigst voor De Kringwinkel. 64,2% van de gulle 

gevers zijn ouder dan 55 jaar, tegenover 40,6% bij de -34-jarigen en 51,4% bij de 35-54-jarigen. 

 
Zaterdag 5 mei: Dag van de Gever 

 

Om de talrijke gulle gevers te bedanken, organiseert De Kringwinkel op zaterdag 5 mei voor de tweede keer de 

‘Dag van de Gever’. Wie op deze dag spullen naar De Kringwinkel brengt, krijgt een leuk extraatje.  

 

Marleen Vos, directeur van De Kringwinkel: “Op onze ‘Dag van de Gever’ willen we onze gulle gevers in de 

watten leggen. Zij geven niet alleen aan, maar ook om De Kringwinkel. Omdat zij onze rekken vullen met leuke 

spullen komen de mensen met plezier naar De Kringwinkel. En zo redden zij 74.100 ton van de afvalberg en 

besparen ze 35.350 ton CO2, maar creëren ze ook jobs op maat voor 5.400 Kringmedewerkers die ergens anders 

moeilijk werk vinden.”  

 

5 bekende Vlamingen en Kringwinkelfans zetten hun schouders onder de ‘Dag van de Gever’. Dit jaar treden 

Jonas Geirnaert, Bab Buelens, Pol Goossen, Lieve Blancquaert en Pascale Platel op als ambassadeur. 

 

Het volledige programma voor de ‘Dag van de Gever’ is per provincie te vinden op www.dagvandegever.be. 

Alvast niet te missen: 

 

• West-Vlaanderen: in de Kringwinkel Midwest kan je een gooi doen naar je favoriete knuffel en kan je 

genieten van een gratis kopje koffie met gebak in het Eco Café. 

• Oost-Vlaanderen: in Zomergem kan je genieten van gratis stoelmassages, terwijl je in Eeklo je leukste 

Kringwinkelverhalen kan vertellen op de lokale Kringwinkel-radio. 

• Vlaams-Brabant: in De Kringwinkel Vites krijgt iedere gever ‘groeipapier’ dat je kan omruilen voor een 

gratis bloempot. 

• Limburg: elke gever wordt in De Kringwinkel Reset bedankt met een eersteklas bloemetje in een 

tweedehands jasje. 

• Antwerpen: in De Kringwinkel in de Abdijstraat in Antwerpen wordt iedereen die tussen 14u en 15u iets 

komt binnenbrengen, persoonlijk ontvangen en bedankt door Thuis-acteur Pol Goossen. 

 

Zelf ook geven aan De Kringwinkel? 

 

Dat kan op 5 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 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. Dat 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.dekringwinkel.be 

 
 
 
 

 

 


