Maatschappelijk verslag kringloop Vianen 2017-2018
Vrijwilligers
Onze circa 50 vrijwilligers zijn de kern van onze organisatie, zonder hen kunnen we niet
bestaan. En daar zijn we heel trots op! Veel vrijwilligers zijn actief in de winkel: goederen
en kleding worden gesorteerd, er wordt geprijsd, zo leuk mogelijk ingericht en gestyled en
niet te vergeten onze vrijwilligers achter de kassa. We hebben verschillende afdelingen zoals serviezen, meubels, kleding, boeken, lampen, creatief en speelgoed waar de vrijwilligers in teams werken, Op onze technische afdeling wordt getest, kleine reparaties uitgevoerd en we hebben onze eigen klokkenmaker. Verder werken er vrijwilligers bij de goedereninname. Zij nemen spullen aan, sorteren deze spullen, en plaatsen deze in het magazijn. Vanuit ons magazijn gaat het dan de winkel in. Ook hebben we een aantal vrijwilligers
op onze bus. Hierdoor kunnen we spullen (thuis) ophalen en bezorgen.
Er is altijd wat te doen en ook al zijn we niet zo groot; we zijn altijd in beweging, op zoek
naar verbetering en proberen we onze klanten keer op keer te verrassen met onze mooi
ingerichte winkel.
Wij hebben inmiddels één betaalde kracht en we werken met stagiaires van diverse opleidingen en organisaties.
De Stichting Kringloop Vianen is er ook voor mensen die, om wat voor reden dan ook, al
een tijdje niet mee (kunnen) doen binnen onze maatschappij.
Dat is de reden dat wij intensief samenwerken of samenwerking zoeken met de Wil-Lekstroom, UWV, het Sociaal Team, Vluchtelingenwerk, Reclassering en andere organisaties.
We bieden diverse werkplekken die, het hele jaar, door verscheidene mensen ingevuld
kunnen worden. Er is ruimte voor het weer aanleren van (basis) werknemersvaardigheden, het leren van de Nederlandse taal en het (her)ontdekken van talenten. Veel mensen
hebben bij ons een fijne tijd.
De Stichting Kringloop Vianen en afval
De Kringloop Vianen streeft ernaar alle aangeleverde spullen te verkopen. Helaas kan dit
niet altijd, daarom zoeken wij steeds naar manieren om onverkoopbare goederen toch een
goede bestemming te geven. Zo gaat oud ijzer naar de ijzerboer en oud papier naar de
papierrecycling. Onverkoopbare kleding gaat naar Reshare. Ook gaat er veel kleding naar
kleine stichtingen die het bezorgen in Afrika of andere landen waar het hard nodig is. Onze
kapotte apparaten gaan naar We-share, zij zorgen dat alles op de juiste manier ontmanteld en gerecycled wordt. Ook gaan er kapotte apparaten naar het Repair café zodat zij
deze kunnen repareren of de onderdelen kunnen gebruiken voor reparatie.
Oude of kapotte meubelen gaan naar De Gezel in Gorinchem. Hier worden nieuwe meubelen van gemaakt. De Gezel is onderdeel van onze collega Kringloop in Gorinchem.
Ook werken we samen met de Kringlopen Zederik, Giessenlanden, Ameide en Leerdam.
We wisselen spullen met elkaar uit, zodat er nog meer verkocht kan worden.

De kapotte en niet verkoopbare spullen gaan naar de Stadswerf. Alles wordt goed gesorteerd en komt op de juiste afvalhoop terecht.
Op de Stadwerf staat een container waarin je ook kringloopwaardige spullen kunt achterlaten. Deze container wordt wekelijks geleegd door de Kringlopen Zederik en Vianen.
Het streven is om steeds minder van de aangeleverde ‘goedzooi’ alsnog naar de afvalverwerker te hoeven brengen. Steeds meer komt het besef dat afval waarde heeft, dat we
zuinig moeten zijn op ‘moeder aarde’. De Stichting Kringloop Vianen streeft naar monoafvalstromen (materiaal van één en dezelfde soort). Daartoe halen we ook steeds meer
goederen uit elkaar.
De Stichting Kringloop Vianen en haar klanten
We hebben al heel veel vaste klanten en nog iedere dag komen er nieuwe klanten bij. We
krijgen veel complimenten over het verzorgde uiterlijk van onze winkel, het aanbod, de
klantvriendelijkheid, koffie en de gezelligheid. Deze complimenten doen ons goed en zijn
een stimulans om door te gaan. Het is voor ons een mooie uitdaging om jullie tevreden te
houden en daar gaan wij voor.
Welke goede doelen hebben we tot nu toe ondersteund?
Project Amazing
1.000 euro
Earth Hour 24 maart, kinderboerderij op de Voorstraat
500 euro
Stichting Zonnebloem Vianen
1.000 euro
Stichting Leergeld Vianen, Viaans Dictee
2.000 euro
Speeltuin de Zeven Boompjes
1.000 euro
Dierenambulance Vianen e.o.
1.000 euro
Optreden van het Shanti koor plus bittergarnituur bewoners Hof van Batenstein
700 euro
Kleding voor Afrika en Roemenië
Spullen voor Stichting Roemenië
Citymarketing Vianen
Gratis promotie
Voedselbank Vianen 2017 en 2018
Kerstactie, cadeaubonnen
voor kleding
Egbertusschool Vianen 2017
Spullen uitgeleend voor de
De Wiekslag 2018
Sinterklaaskamer
Ook zijn er acties en workshops voor onze klanten. Houd onze FB pagina in de gaten
waar je de laatste updates kunt lezen.
Zoals je kunt lezen, hebben we in 1½ jaar tijd al veel bereikt en met jullie hulp gaan we
hiermee door.
Ook aan de slag voor Kringloop Vianen?
De Stichting Kringloop Vianen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Heb je zin in “het ik ben
iedere dag jarig gevoel”? Namelijk dat gevoel dat je krijgt als je een doos openmaakt en
nieuwsgierig bent naar wat er in zit? Neem contact op met de bedrijfsleider, mevr. Tieneke
van Putten op telefoonnummer 0347 345 856 of mail naar info@kringloopvianen.nl.
We danken al onze klanten en iedereen waar we mee samenwerken voor het vertrouwen
dat we hebben gekregen bij het opstarten van onze Kringloop.

