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Eerlijke en duurzame
ontwikkeling van de

textielsector
Samen met Solidaridad heeft Sympany Mode-bewust.nl gelanceerd: een online
platform om Nederland ‘modebewust’ te maken. Het platform geeft informatie

over de ernstige misstanden in de kleding- en textielindustrie en biedt
daarnaast praktische tips voor het verduurzamen van uw garderobe.
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Ethiopië mag geen Bangladesh worden

Het initiatief past bij het driejarig
project dat we samen met
Solidaridad in opkomend
productieland Ethiopië uitvoeren. In
dit project verbeteren we de
arbeidsomstandigheden voor de
werkers in textielfabrieken, samen
met de ondernemers, net als het
gezinsinkomen van de
medewerkers. Zie ook het artikel
verderop in deze nieuwsbrief.

  

De lage lonen, een gunstig
investeringsklimaat en kansrijke
omstandigheden voor katoenteelt,
maken Ethiopië een aantrekkelijk
nieuw productieland voor
modemerken. Dat is positief voor de
lokale economie, maar zolang
internationale standaarden op het
gebied van milieuprestaties,
mensenrechten en veiligheid
ontbreken, ligt uitbuiting op de loer.

Gemeentelijk nieuws -
juni 2018
Vertrek adviseur Martijn van
Veenendaal

 Na 7 jaar gaat adviseur Inzameling &

Lees verder
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Hergebruik, Martijn van Veenendaal,
onze organisatie verlaten. Per 1 juli
as. begint hij aan een nieuwe
uitdaging. Wij bedanken Martijn voor
zijn jarenlange inzet voor de
organisatie. Lees verder>>

Say yes to the dress
Sigrid Kaag, minister voor
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking droeg
tijdens de handelsmissie naar India
een circulaire jurk. De jurk is
gemaakt van een door Khaloom
handgeweven stof van gerecyclede
garen. Khaloom, opgericht door
organisaties Sympany en Enviu is
een circulaire textielonderneming in
Bangalore, India. Lees verder>>

Het Better Mill Initiative
in Ethiopië
Sympany en Solidaridad werken
samen aan verbeterde
omstandigheden in de
textielindustrie in Ethiopië met het
project Better Mill Initiative. De
textielindustrie in Ethiopië is een
relatief nieuwe en kleine sector en
biedt daarom kansen om gelijk een
goede standaard te stellen. Lees
verder>>
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