Bij Sympany kun je al je stoffen kwijt. Sympany zamelt ongeveer 20 miljoen kilo kleding per jaar in, ook in
jouw gemeente. Een container bij jou in de buurt vind je hier: https://www.sympany.nl/
Sympany werkt aan een circulaire textielketen om bij te dragen aan een duurzame wereld met behoud van
grondstoffen. Voor elk stukje stof kiest Sympany de beste bestemming. Het grote doel is een wereld waarin
alle stof grondstof blijft.
Inzamelen
Met meer dan 2.000 kledingcontainers en via huis-aan-huis inzamelingen is Sympany verantwoordelijk voor
een groot deel van de kledinginzameling in Nederland. Daarnaast ontvangt Sympany steeds meer textiel
van bedrijven; van oude collecties tot bedrijfskleding. Het textiel gaat per
vrachtwagen naar één van de vestigingen.
Sorteren
De sorteerders van Sympany sorteren handmatig het afval eruit, dat is al gauw 15%.
Een deel van het textiel wordt verpakt en verkocht aan grote sorteerbedrijven in
Europa en daarbuiten. Het andere deel wordt gesorteerd in verschillende kwaliteiten
en categorieën. Ongeveer 65% is herdraagbaar en de overige 20% is van recycling
kwaliteit.
Nieuwe bestemming
Het ingezamelde textiel dat nog door een ander gedragen kan worden, wordt verkocht. Herdraagbaar blijft
herdraagbaar. Het geld dat wordt verdiend, investeert Sympany in innovatie. Het niet-herdraagbare textiel
wordt samen met partners verwerkt tot grondstof en ingezet voor nieuwe producten. Een groot deel wordt
nog steeds verwerkt tot poetslappen en isolatie- en akoestisch materiaal. Met SaXcell brengt Sympany de
circulaire textielketen in de praktijk; katoen van recycle kwaliteit wordt tot nieuw hoogwaardig cellulose
garen gerecycled. Met Sympact wordt gewerkt aan schaalbare oplossingen, waarbij textiel wordt verwerkt
tot een niet-textielproduct, dat geschikt is voor de bouwsector of gebruik in publieke ruimtes.
Afval
Een afvalpercentage van 15% is al gauw een paar miljoen kilo afval op de 20 miljoen die Sympany inzamelt.
Afval hoort niet thuis in de textielcontainer. Het kan afval zijn zoals plastic, papier of restafval, maar ook nat
textiel of sterk vervuild textiel. Denk dan aan textiel met olie- of verfvlekken. Het is niet meer bruikbaar en
zorgt voor hoge verwerkings- en afvoerkosten. Door textiel in een gesloten zak in te leveren is het
beschermd tegen vocht en vuil. Hoe beter we dit samen doen, hoe meer grondstoffen kunnen worden
hergebruikt. Check of jouw textiel vod, hot or not is, zodat je zeker weet of het in de container mag:
https://www.sympany.nl/kledinginzameling/

