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“De Kringwinkels sluiten uiterlijk morgen de deuren”
De Kringwinkels wachten een mogelijk lock-down niet af en sluiten vanaf morgen 18 maart alle
winkels en dat minstens tot en met 5 april.
“Omdat we bekommerd zijn om de gezondheid en welzijn van onze medewerkers, klanten en hun
gezinnen is dit de enige juiste keuze.” zegt Eva Verraes, directeur van HERW!N,
De Kringwinkels zijn 22 autonome vzw’s met 145 tweedehands- en outletwinkels. Zij zullen voor hun
5400 medewerkers tijdelijke werkloosheid aanvragen. "Zolang de overheid geen duidelijke beslissing
neemt over de sluiting van alle winkels die niet levensnoodzakelijk zijn staan wij voor een
verscheurende keuze. Ofwel blijven we open en stellen we onze kwetsbare werknemers en klanten
bloot aan mogelijk besmetting. Ofwel sluiten we en lopen we het risico dat dit niet als overmacht
wordt erkend, en de sector geen beroep kan doen op de overheidssteun voor werkloosheid wegens
overmacht genieten. Wij hebben gekozen om voorrang te geven aan de gezondheid van onze
medewerkers en klanten, maar roepen de overheid op om snel klaarheid te scheppen." aldus Eva
Verraes.
Spullen laten ophalen of brengen, de inboedelservice of online winkelen via uwkringding.be verschilt
per Kringwinkel en dus per regio. Meer info over de dienstverlening in De Kringwinkel in je buurt vind
je via de website www.dekringwinkel.be en de facebookpagina van de Kringwinkels.
Volg onze Facebook-pagina voor het meest actuele nieuws. Als we nieuwe maatregelen nemen om
de verspreiding van het virus te beperken, zullen we het communiceren op onze Facebook-pagina en
website.
Over De Kringwinkel:
De Kringwinkel, dat zijn 145 tweedehands- en outletwinkels 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 meer dan 5.400 mensen die, om
uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.
• Aandacht voor het klimaat: 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.
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