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Vlaming schonk vorig jaar 78.500 ton aan De Kringwinkel 
Kringwinkels organiseren Dag van De Gever op 4 mei  

 

Vorig jaar brachten we 78.500 ton spullen binnen bij de 147 Kringwinkels in Vlaanderen. Dat 

is 6,4% meer dan het jaar daarvoor. Zonder gevers, geen hergebruik en geen jobkansen voor 

de meer dan 5.650 Kringmedewerkers. Dit hebben De Kringwinkels goed begrepen en 

daarom willen ze op zaterdag 4 mei al hun gevers bedanken. Wie die dag spullen doneert, 

mag zich verwachten aan een leuke verrassing. 

 

Nog nooit schonken we zoveel spullen aan De Kringwinkel. In 2018 gaf de Vlaming maar liefst 

17.000 ton meer spullen aan De Kringwinkel dan in 2012 (+27,6%). De stijgende populariteit 

van De Kringwinkel blijkt ook uit een online onderzoek1 dat de organisatie bij 1.100 Vlamingen 

liet uitvoeren. Ruim de helft van de respondenten gaf daarin aan dat ze het afgelopen jaar één 

of meerdere producten aan De Kringwinkel schonken. Vrouwen (56,3%) vonden iets 

makkelijker de weg naar De Kringwinkel dan mannen (45,6%). Hoe ouder, hoe vrijgeviger. Zo 

schonk 62,1% van de 55-plussers spullen weg, tegenover 37,9% van de Vlamingen jonger dan 

34 jaar. 

 

De top 5 van de meest ingezamelde spullen: 

1. Kleding (74,7%)  

2. Speelgoed (35,5%) 

3. Boeken en strips (34,8%) 

4. Decoratie-artikelen (30,6%) 

5. Meubelen (28,5%) 

 

De belangrijkste drijfveer van de Vlaming om spullen weg te geven is anderen blij maken 

(83,2%). ‘Het is goed voor het milieu’ (43,9%) en ‘het geeft me een goed gevoel’ (31,9%) 

vervolledigen de top 3. Bijna een derde van de gevers (31,1%) gaf jobcreatie op als reden om 

spullen aan De Kringwinkel te schenken. 

 

Eva Verraes, woordvoerster van De Kringwinkel: “We zijn meer dan zomaar 

tweedehandswinkels. Door te geven aan De Kringwinkel, verklein je niet alleen de afvalberg, 

maar geef je ook een job aan mensen die weinig kans maken op de reguliere arbeidsmarkt. We 

begeleiden onze medewerkers, geven hen structuur, zelfvertrouwen én dus kansen die hen 

helpen opnieuw aan te sluiten. Wie kringt, die wint! Want, wie geeft aan een Kringwinkel 

maakt mensen blij; zowel de kopers als onze werknemers! 

 

 

Gevers centraal op zaterdag 4 mei 

 

Heb jij ook spullen in de kast of op zolder die je niet meer gebruikt, breng ze dan op zaterdag 4 

mei zeker naar De Kringwinkel. Om alle gulle gevers te bedanken, organiseert De Kringwinkel dan 

opnieuw de ‘Dag van de Gever’. Wie spullen komt doneren, mag zich die dag verwachten aan 

ludieke acties en extraatjes.  

                                            
1 Het online onderzoek werd in september 2018 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van De Kringwinkel. 1.100 Vlamingen 

werden ondervraagd. Het onderzoek is representatief naar taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 2,08%. 
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Praktisch 

Zaterdag 4 mei 2019 

▪ In de meeste Kringwinkels tijdens de openingsuren.  

▪ Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.dagvandegever.be 

 

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 147 tweedehandswinkels en 2 webshops in de sociale economie die zich 

verenigd hebben en samenwerken.. 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 5.650 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.  

 
 

 


