Leden, jeugdleden – ouders en andere betrokkenen van K.C. Harich,
Dit jaar geen verlotingactie maar een inzamelactie om geld op te halen voor onze vereniging. Via
de organisatie Bag2School Nederland wordt er een kleding inzamelingsactie opgezet in oktober november 2018!
Dit betekent: kledingkasten en zolders opruimen en alles wat overbodig is maar nog wel bruikbaar
in een zak te stoppen. De zakken worden van 22 oktober tot en met 13 november verzameld in de
korfbalkantine op de harichsterdyk. Indien de kantine gesloten is staat er een grote afsluitbare bak.
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Wat mag WEL in de zak
Goede kwaliteit tweedehands
kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen
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wat mag NIET in de zak
Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Industriële gordijnen / industrieel
beddengoed
Bedrijfskleding

 jeugdleden krijgen zakken van bag2school mee voor het inzamelen maar andere
zakken mogen ook gebruikt worden! (zakken moeten dichtgeknoopt zijn)
Voor iedereen voordelig! Zelf een opgeruimd huis, de korfbalclub een extra inkomst en bag2school
recyclet het textiel op een milieu vriendelijke manier!
 Dus kom in actie! Lever al je overbodige textiel in, ga bij vrienden, familie, buren,
collega’s etc. langs. Al het overbodige textiel is welkom, hoe meer kilo’s hoe hoger
de opbrengst voor onze club!!
Bag2School zal de kleding inzamelen op 13 november. Dan wordt al het textiel gewogen en
bekend gemaakt welke opbrengst wij hebben opgehaald! Dus breng je zakken naar de
korfbalkantine en help om samen een fantastische inzameling neer te zetten!

Groetjes,
Marja Bouma,
Janneke Bruno,
Wilma van der Bos

Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er
maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het
textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden.
Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale
oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor
export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs
en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als
kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van
bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen
organisatie, maar een bedrijf.
Missie
1. Geld in het laatje brengen voor scholen, instellingen en verenigingen
2. Promoten van hergebruik van kleding en schoenen om mensen te helpen die deze
tweedehands kleding hard nodig hebben
3. Aan een duurzame toekomst werken
Op de website van bag2school vind je meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en
waar de kleding heen gaat. www.bag2school.nl

