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Afval in textielcontainers

Binnen enkele dagen is er op drie sorteerlocaties van
Sympany bijzonder afval gevonden tussen het
gedoneerde textiel. Bij Sympany Harderwijk was een
vuilniszak met paardenpoep open gegaan. In Utrecht
bleek een zak met piepschuimkorrels bijna de gehele
lading ingezameld textiel waardeloos te hebben
gemaakt en liepen er maden over de sorteerband,
omdat mensen etensresten hadden gedeponeerd in
een voor textiel bedoelde container. En bij Sympany
Assen moest de sorteerband een tijd stoppen om
geheel gereinigd te worden vanwege in
kledingcontainers gedoneerde zakken puin en een blik
met gele verf. De verf heeft kilo’s goed herbruikbare
kleding aangetast waardoor die kilo’s waardeloos zijn
geworden... Lees het volledige nieuwsitem>

Hartelijk dank!

Meestal verwelkomen we in onze nieuwsbrief nieuwe
gemeenten. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk blij met
al onze gemeenten. En niet alleen gemeenten maar
ook onze samenwerkingspartners en andere partijen
die een bijdrage leveren aan het behalen van onze
doelstellingen. 

Onze belangrijkste doelstelling is het steunen van
textielgerelateerde projecten gericht op duurzaamheid
en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen
in Nederland, Afrika en India. Ons succes is mede aan
u te danken. Bedankt voor het vertrouwen.

Textiel hoort in een dichte zak in de textielbak

Eerder in deze nieuwsbrief gaf onze directeur-

Subscribe Past Issues T

http://mailchi.mp/292efae102a3/nieuwsbrief-sympany-september-2017?e=64ad5d6199
http://www.sympany.nl/vind-een-container/
http://www.sympany.nl/afval-in-textielcontainers/
http://eepurl.com/bg4otr
http://us10.campaign-archive2.com/home/?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=cd734fbe71
javascript:;


bestuurder Marc Vooges al aan dat er afval tussen het
textiel in onze containers is aangetroffen. Waardoor
bruikbaar textiel door deze vuil en viezigheid soms
volledig onbruikbaar wordt. 

Afval tussen het textiel is niet direct heel nieuw voor
ons, maar helaas is er wel een duidelijke toename te
zien. 

Komt het omdat betaald moet worden voor het
afvoeren van restafval? Is het gemakzucht? Is het
onduidelijkheid wat er precies welkom is in onze
textielcontainers? In ieder geval geen papier,
elektrische apparaten, (paarden)poep, luiers of glas...
Lees het volledige nieuwsitem>

Het gezondheidscentrum van het Kadam Shanti
Nagar project in India 
 
Stelt u zich voor dat uw negenjarige dochter tijdens
het buitenspelen aangevallen wordt door drie honden.
Ze heeft hier flinke verwondingen aan overgehouden.
U zult er geen tweede keer over nadenken om haar
naar het ziekenhuis te brengen, zodat ze de beste zorg
kan krijgen. Voor de ouders van Anjali is dit niet zo
vanzelfsprekend. 
  
De negenjarige Anjali was... Lees het volledige
nieuwsitem>
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