Sympany zorgt dat jouw goed
ook goed terecht komt.

Textielinzameling - Projecten in Afrika & India - Innovatie

“en dat jouw goed doen
zich vermenigvuldigt en
kansen biedt voor een ander”
Sympany is een sociale onderneming.
Onze missie is bijdragen aan een rechtvaardige duurzame wereld.

inzamel- en fondsenwervende activiteiten
financiert Sympany projecten in Angola,
Malawi, DR Congo, Ethiopië en India

Om onze projecten te realiseren zamelt
Sympany in een groot deel van de
Nederlandse gemeenten met meer dan
2.400 textielcontainers en huis-aan-huis
inzamelingen jaarlijks ruim 23 miljoen kilo
textiel in. Daarnaast werven wij fondsen
d.m.v. institutionele aanvragen en crowdfunding. Met de opbrengst uit onze

Deze projecten bieden kansen aan mensen
binnen de textielsector om hun zelfred
zaamheid te verbeteren op duurzame wijze.
Jaarlijks nemen meer dan 50.000 mensen
deel aan onze projecten.
Eén van hen is Chipihno Magiha, zij volgt
de kleermakersopleiding via het mobile
truck project in Malawi.

Zelf’red∙zaam∙heid (de (v))
Het vermogen om zelfstandig je leven te leiden
en je eigen problemen op te lossen

Wat gebeurt er met jouw textiel
als je het doneert aan Sympany?

Inzamelen via
textielcontainer

Transport naar
sorteercentra

Sorteren (o.a. door
mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt)

Herdraagbare kleding
wordt verkocht in
Europa en Afrika

Niet herdraagbare
kleding gaat naar
recycling

Met de opbrengst steunen
we projecten in
Afrika en India

Met de netto opbrengst van onze inzamel- en fondsenwervende activiteiten
financiert Sympany projecten in Angola, Malawi, DR Congo, Ethiopië en India.
Kijk voor de dichtsbijzijnde container of meer informatie
over onze projecten op www.sympany.nl

Innovatieve samenwerking
met Kuyichi

Sympany gaat graag unieke
innovatieve één-op-één samen
werkingsverbanden aan.
Het niet herdraagbare textiel wordt als
grondstof ingezet voor diverse producten.
Een deel wordt verwerkt tot poetslappen
en isolatiemateriaal. Daarnaast werkt
Sympany aan het hoogwaardig inzetten
van recyclebaar textiel. Door het maken
van akoestische panelen en door nieuwe
garen te spinnen voor nieuwe producten.
Sympany is een sociale onderneming, die

een passend antwoord kan bieden
aan bedrijven die circulaire innovatie
oplossingen zoeken. Door middel van
samenwerkingen met diverse bedrijven
bewerkstelligt Sympany productinnovaties op het gebied van recycling.
Voor meer informatie, kijk op:
https://visionairs.sympany.nl

Sympany is mede-eigenaar van VRK Akoestiek en Khaloom. Deze ondernemingen
zijn actief met het vervezelen en verwerken van gerecycled materiaal.

Wat mag er in de containers
van Sympany?

Kleding

Schoenen

Lakens & dekens
(GEEN dekbedden
en kussens)

Lappen

Tassen &
accessoires

Versleten
kleding

Gordijnen

Petten &
hoeden

Huishoudtextiel

Knuffels

Afval tussen het textiel
Er belandt helaas veel afval tussen het textiel. Een zéér onprettige
klus voor Sympany-medewerkers om dit er uit te halen. Graag het
textiel droog en schoon in een gesloten zak aanbieden om het
tegen vuil te beschermen.

In actie komen voor Sympany betekent dat jij
een ander een kans geeft op een betere toekomst
Een bijdrage leveren?
• Doneer geld en steun op die manier.
• Organiseer als bedrijf, vereniging,
onderwijsinstelling of particulier een
inzamelingsactie om een bijdrage te
leveren aan de projecten van Sympany.
• Laat een textielcontainer plaatsen op
jouw terrein.

• Doneer als modemerk of winkelketen
jouw overtollige voorraden aan ons.
• Neem Sympany op in uw testament.
Op onze website www.sympany.nl vind
je onze contactgegevens en voorbeelden
van diverse acties.

030 657 00 09
info@sympany.nl
sympany.nl

Bezoekadres
Techniekweg 22
3542 DT Utrecht

Telefoon
E-mail
Website

Postadres
Postbus 40275
3504 AB Utrecht

Facebook Sympany
Twitter
Sympany_NL
Instagram Sympanynl

