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Goede of slechte inzamelmaand?
In januari heeft Sympany meer textiel ingezameld dan begroot. In februari en maart echter

behoorlijk minder dan gedacht. Kunnen wij niet goed begroten? Nee, met meer dan dertig

jaren ervaring met textiel inzamelen weten we echt wel hoe de hazen lopen. Maar extreme

weersomstandigheden kunnen het inzamelresultaat enorm beïnvloeden, zoals plotselinge kou

of warmte. Helaas was de afgelopen periode met ijzig koude winden en een

gevoelstemperatuur die zeer laag was, van negatieve invloed op het inzamelresultaat.

Privacywetgeving en onze nieuwsbrief
Zoals u wellicht weet is per 25 mei de nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel het Engelse General Data Protection

Regulation (GDPR). U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor zelf heeft aangemeld

of doordat dit via een zakelijk contact met onze organisatie tot stand is gekomen. Het kan zijn

dat u hiervoor nooit expliciet toestemming heeft gegeven en de nieuwsbrief eigenlijk niet

wenst te ontvangen.
 

 

Onderaan de door u ontvangen nieuwsbrief wordt altijd de mogelijkheid geboden om uzelf af

te melden voor onze nieuwsbrief, dit kunt u op elk gewenst moment doen.

Lees meer >>>

https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=1826f2a161&e=64ad5d6199
https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=2436eb0c21&e=64ad5d6199
https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=3e80f7ce16&e=64ad5d6199
https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=6301a9bbc7&e=64ad5d6199


De eerste textielcontainer met paslezer, primeur voor Leiderdorp en

Sympany
Gemeente Leiderdorp heeft een primeur. Zij is de eerste gemeente in Nederland die een proef

houdt met de toegankelijkheid van textielcontainers. Veel restcontainers zijn al voorzien van

een paslezer, maar tot op heden was dit bij nog geen enkele textielcontainer in Nederland het

geval.

Gemeentelijk nieuws
Almelo en Amstelveen hebben de bloemetjes buiten gezet!

 
Gemeente Almelo en Gemeente Amstelveen hebben de omgeving rondom de

inzamelcontainers opgefleurd met kunstgrasmatten en kunstbloemen. Het doel is om

bijplaatsing van zakken en afval te voorkomen. Wellicht een leuk idee voor in uw gemeente?
 

 

Publieksfolder
 

Voor inwoners van gemeenten waar wij het textiel inzamelen stellen wij een publieksfolder

beschikbaar. In deze folder wordt uitgelegd wat Sympany doet met het ingezamelde textiel en

in haar projecten.
 

Wilt u deze folder beschikbaar stellen aan uw inwoners via bijvoorbeeld de gemeentelijke

informatiebalie of receptie? Vraag dan een aantal van deze publieksfolders op bij Heidy Winkel

Lees meer >>>

Lees meer >>>

https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=1a2c97b065&e=64ad5d6199
https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=2655b89cef&e=64ad5d6199
https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=c12bd4041e&e=64ad5d6199
https://sympany.us10.list-manage.com/track/click?u=b2345224afcf6fe10063dc004&id=a339a8f040&e=64ad5d6199


via h.winkel@sympany.nl of telefonisch op nummer 030-6568717.
 

 

Opening praktijkruimte voor schoenmakers en modeontwerpers op vakschool

in Malawi
Op 19 maart zijn twee gloednieuwe volledig ingerichte praktijkruimtes geopend op de

Mikolongwe vakschool in Malawi door programmamanagers Marianne Löwik en Simone Weert.

De werkplaatsen zijn bedoeld voor de nieuwe 1-jarige opleiding tot schoenmakers en de 3-

jarige opleiding tot modeontwerpers.
 

 

Beide opleidingen zijn uniek in Malawi. “Voor de schoenmakersopleiding was het lastig om de

juiste apparatuur te vinden in Malawi, daar is een flinke inspanning voor geleverd. Dat terwijl

er juist veel vraag is naar lokaal gemaakte leren kwaliteitsschoenen” vertelt projectbegeleider

Ganizani Likupe. De studenten kunnen na het eerste jaar al kindersandalen en herenschoenen

maken.
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