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Een berg oude kleren
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In de landen Chili en Ghana is er een
probleem. Daar liggen grote bergen
oude kleren. Er liggen spijkerbroeken,
T-shirts, jurken en andere kleren. Hoe
komt die kleding daar? En hoe zorgen
we ervoor dat die berg niet groter
wordt? Of beter: dat hij weggaat? 
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Kleding kun je opnieuw
gebruiken
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Wegwerpkleding
Vroeger kochten mensen maar twee keer in het jaar kleren. Ze kochten kleren in
de lente of zomer en in de herfst of winter. Maar nu kopen mensen het hele jaar
kleren. Daarom moet er heel veel kleding gemaakt worden. Deze kleding heet:
wegwerpkleding. Wegwerpkleding is heel goedkoop. Daarom willen veel mensen
deze kleding graag kopen. Maar deze kleren gaan snel kapot. Daarom gooien
mensen die kleding snel weg. 
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Mens en milieu
Wegwerpkleding gaat niet lang mee. En het is slecht voor mensen en het milieu.
Om één T-shirt te maken, heb je heel veel water nodig. Net zoveel water als één
mens drinkt in meer dan twee jaar. Het water wordt gebruikt om de kleren te
kleuren. De fabrieken die de kleding maken, zijn ook slecht voor mensen en het
milieu. Want zij vervuilen de lucht. Maar mensen blijven kleren kopen. Dus de
fabrieken blijven deze kleren maken die snel kapot gaan. Veel kleren worden
alweer snel weggegooid. Die kleren komen bij het afval terecht. Of ze worden
verbrand. Maar in de kleren zitten kleurstoffen. Die zijn giftig. Dus je kunt de
kleren niet zomaar verbranden. Want dat is ook slecht voor mensen en het
milieu. Daarom worden veel kleren gedumpt. Bijvoorbeeld in Chili of Ghana. 
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Opnieuw gebruiken en minder kopen
Mensen moeten dus niet te veel kleren weggooien. Hoe kunnen ze dat doen? Ze
moeten het liefst geen kleren meer kopen. Of maar heel weinig kleren. Draag
dus kleren die je al hebt. Draag je kleren niet vaak? Verander er iets dan aan,
zodat je ze wel gaat dragen. Of ruil je kleding met iemand. Wil je je kleren echt
niet meer? Gooi ze dan in een container van ReShare van het Leger des Heils.
Dan kan de kleding opnieuw gebruikt worden. Wil je toch iets nieuws kopen?
Koop dan alleen goede kleren waar je lang mee kunt doen. 
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Hoeveel kleren heb je nodig?
Mensen kopen steeds meer kleren. Dat gebeurt in de hele wereld. Maar mensen
dragen de kleren minder vaak. En ze gooien ze sneller weg. De makers van
kleding gaan niet minder kleding maken. Want zij willen veel kleding verkopen.
Dan kunnen ze meer geld verdienen. Daarom moeten kopers van kleding zelf
goed nadenken. Zij moeten niet zoveel kleren kopen. Ze moeten denken: Heb ik
niet al genoeg kleren? 
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ReShare
Het Leger des Heils helpt mensen die bijvoorbeeld
arm of eenzaam zijn. ReShare hoort bij het Leger
des Heils. De mensen van ReShare zamelen
tweedehands kleding in. Zij willen dat de kleding
opnieuw gebruikt wordt. Een deel van de kleding
wordt aan mensen gegeven die hulp nodig hebben.
Een ander deel van de kleding gaat naar de winkels
van ReShare. Mensen die weinig geld hebben,
kunnen daar kleding kopen. Maar ook andere
mensen kopen daar kleding. Dat is goed voor het
© Het Leger des Heis
milieu. En er zit vaak unieke kleding tussen. Daarom Foto
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kopen jongeren deze kleding ook graag. Het geld
Een winkel van
voor de kleren gaat naar het Leger des Heils. Daar
ReShare
kan het Leger des Heils weer mensen mee helpen. 
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En het is slecht voor mensen en het milieu.
het milieu = de lucht die je inademt en de natuur om je heen

Maar in de kleren zitten kleurstoffen. Die zijn giftig.
giftig = waar een stof in zit die gevaarlijk is

Daarom worden veel kleren gedumpt.
dumpen = iets weggooien zodat je er zelf geen last meer van hebt,
ergens achterlaten

Gooi ze dan in een container van ReShare van het Leger des Heils.
de container = heel grote kist om spullen in te verzamelen

De mensen van ReShare zamelen tweedehands kleding in.
inzamelen = dingen bij elkaar brengen om er iets mee te doen

En er zit vaak unieke kleding tussen.
uniek = heel bijzonder
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