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Kleding van goede kwaliteit kan ingezameld worden

Ingezamelde kleding wordt verkocht

Een berg oude kleren in de woestijn
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In Chili hebben ze een probleem. In de Atacamawoestijn in dat land worden
tweedehands kleren gedumpt. Er liggen grote bergen oude kleren. Ook in Ghana ligt
een grote berg met afgedankte kleren. Het gaat om spijkerbroeken, T-shirts, jurken en
andere kleding. Hoe komt die kleding daar? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die
berg niet groter wordt? Of beter: dat hij helemaal verdwijnt? 

Fast fashion
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Marieke Eyskoot weet alles over kleding. Ze zegt: ‘Vroeger had je mode voor lente en
zomer. Daarnaast had je mode voor herst en winter. Je kocht dan op twee momenten in
het jaar nieuwe kleren. Maar nu kopen mensen het hele jaar door kleding.’ Daarom moet
er heel veel kleding gemaakt worden in een korte tijd. Dat heet fast fashion. Of in het
Nederlands: wegwerpmode. Fast fashion is heel goedkoop. Daarom willen veel mensen
het graag en vaak kopen. Maar de kwaliteit van die kleren is vaak slecht. Daardoor gaat
de kleding niet lang mee en gooien mensen de kledingstukken snel weg. Het is dus
echte wegwerpmode. 

Mens en milieu
Wegwerpmode is niet gemaakt om lang mee te gaan. Het is niet duur, maar het is heel
schadelijk voor de mensen en het milieu. Om kleren te maken is namelijk heel veel water nodig.
Om bijvoorbeeld één T-shirt te maken is 2700 liter water nodig. Dat is evenveel als wat één
mens in 2,5 jaar drinkt. Het meeste water dat wordt gebruikt is om de kleren te kleuren. Ook
vervuilen kledingfabrieken de lucht en gebruiken ze heel veel energie. Ondertussen blijven
mensen steeds weer nieuwe kleding kopen. Dus de fabrieken blijven deze kleding van slechte
kwaliteit produceren. Maar die kleren worden ook weer heel snel weggegooid. Die kleren komen
bij het afval terecht of worden verbrand. Maar in de kleren zitten kleurstoffen die giftig zijn. Als
ze verbrand worden, is dat dus ook slecht voor mensen en het milieu. En dus worden de kleren
ook vaak gedumpt, bijvoorbeeld in de Chileense Atacamawoestijn of in Ghana. Daar blijven ze
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liggen en het duurt wel 200 jaar voor ze vergaan. En ook dat is niet goed voor mens en milieu.
Hoe meer kleren we kopen, hoe slechter dus voor onszelf en voor het milieu. 

Hergebruiken en minder kopen
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Mensen moeten er dus zelf voor zorgen dat ze niet te veel kleren weggooien. Hoe kunnen ze
dat doen? Het belangrijkste is: heel weinig of geen kleding meer kopen. Draag gewoon wat je
al in je kast hebt hangen. Draag je sommige kleren niet of weinig? Verander er dan iets aan,
zodat je ze weer gaat dragen. Of ruil je kleding met iemand anders. Wil je sommige kleren
echt niet meer? Gooi ze dan in een kledingcontainer van ReShare van het Leger des Heils.
Dan kan de kleding opnieuw gebruikt worden. Wil je toch iets nieuws kopen? Koop dan
kleding van goede kwaliteit. Daar kun je vaak lang mee doen. En deze kleding kan goed
hergebruikt worden. Dat kan met fast fashion meestal niet. 

Hoeveel kleding heb je nodig?
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Over de hele wereld kopen mensen steeds meer kleren. Maar ze dragen de kleren minder
vaak dan vroeger en ze gooien ze sneller weg. In een onderzoek staat dat mensen in
Nederland gemiddeld 173 kledingstukken hebben. Maar ongeveer 50 stuks daarvan dragen
ze bijna niet. Irene Maldini werkte mee aan het onderzoek. Ze zegt: ‘De makers van de
kleding gaan zeker niet minder kleding maken, want zij willen meer geld verdienen. Dat
betekent dat ze meer kleren willen verkopen. Daarom is het belangrijk dat de kopers van de
kleding zelf goed nadenken. Zij moeten ervoor zorgen dat er niet zoveel kleding wordt
weggegooid. Mensen moeten beseffen dat ze vaak al genoeg kleren hebben.’ 

ReShare
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Het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een
organisatie die mensen helpt.
Dat doen ze in heel veel landen
in de wereld. Het Leger des Heils helpt
alle mensen die hulp nodig hebben,
bijvoorbeeld omdat ze arm of eenzaam
zijn. Ze geven deze mensen
bijvoorbeeld een plek om te slapen en
ze voeren fijne gesprekken met hen.

De afdeling ReShare van het Leger des Heils
zamelt tweedehands kleding in. De mensen van
ReShare vinden het belangrijk dat kleding
hergebruikt wordt. Een deel van deze kleding
wordt aan mensen gegeven die in nood zijn. Een
ander deel van de kleding gaat naar de
kledingwinkels van Reshare. Die heten de
ReShare Stores. In deze winkels kunnen mensen
die weinig geld hebben kleding kopen. Maar ook
andere mensen kopen deze tweedehands
kleding. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die het milieu belangrijk vinden. En er komen ook veel
jongeren die iets unieks willen kopen. Het geld dat mensen voor de kleding betalen, gaat
naar het Leger des Heils. Dus koop je kleding in deze winkels? Dan draag je bij aan een
beter milieu én je helpt er mensen mee.

Naar: nos.nl, businessinsider.nl, milieucentraal.nl, hetkanwel.nl, greendeals.nl, legerdesheils.nl, reshare.nl

schadelijk = wat zorgt voor nadelen, wat ergens niet goed voor is
vergaan = ophouden te bestaan
gemiddeld = soms iets meer, soms iets minder
bijdragen = doen of geven om iets te laten lukken
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