Bedankt!
Kringloopwinkel Twello kan niet bestaan zonder
onze medewerkers, klanten & partners. Met
vertrouwen zien wij een mooi 2018 tegenmoet.

JAARVERSLAG

2017

Samenwerken aan succes

2017

Wij zijn trots op
ons team
Momenteel werken er 75 mensen in ons

75 medewerkers
Wij zijn trots op ons team. Ons team bestaat uit de
volgende medewerkers:

bedrijf. Deze mensen zijn hard nodig om al het
kringloopwerk te doen. Zo’n mooie winkel heb
je niet zomaar! Er moet worden gesorteerd,

Samen bereik
je zoveel meer!
Kringloop Twello had het afgelopen jaar 87.000 betalende
klanten. Gemiddeld komt elke betalende klant met 2 personen,

23 vrijwilligers

dit betekend dat er zo’n 175.000 bezoekers het afgelopen
jaar onze winkel en lunchroom bezochten. Deze 87.000

gerepareerd, schoongemaakt en geprijsd. Er wordt

klanten kochten 286.000 artikelen, een werkelijk gigantische

kleding gedopt met alarmen, gewassen, gestreken,

hoeveelheid spullen! Het merendeel van deze goederen is naar

geprijsd en gerepareerd. Maar ook wordt er

onze winkel gebracht. Daarnaast hebben wij met onze

gebakken en gekookt, wc’s schoongemaakt en
gestofzuigd. We maken het gezellig; richten in en

19 arbeidsintegratie/traject

Totaal 1.902 ton ingezameld in 2017

1.270 ton

Winkelverkoop

In onze winkel zijn maar
liefst 286.000 producten
verkocht. Variërend van
bankstel tot washandje.

drie bussen 3.500 ritten gedaan om deze spullen op te halen.

210 ton

Attero afval

Ons streven is natuurlijk
geen afval. Wij hebben
echter 11% minder gestort
dan het landelijk
gemiddelde. Een mooi
resultaat

Ook is er zo’n 500 keer een bezorging gedaan.

decoreren. En zonder de chauffeurs en bijrijders
zouden al die mooie spullen onze winkel niet
bereiken.

19 loondienst

Omdat we een stichting zijn
investeren we onze winst in
mensen. Dit is een van onze
doelstellingen en we zijn trots
op de betaalde banen die we kunnen realiseren.
Daarnaast kunnen heel veel anderen, zinvol werk

Nieuw!

6 Loondienst via BBL
4 Taalstage
3 Stage
1 Gedetacheerd

160 ton

98 ton

Van het binnengekomen
wit en bruingoed zijn
14.000 stuks in de winkel
verkocht die geschikt
waren voor hergebruik
varierend van koelkast tot
spaarlamp.

Kleding die niet geschikt
was voor winkelverkoop
is naar onze partner
Sympany afgevoerd voor
materiaal recycling.

102 ton

62 ton

Van alle binnengebrachte
goederen is ruim 100 ton
afgevoerd als oud ijzer.

Versleten boeken, oude
kranten, dozen etc zijn
afgevoerd en gerecycled
tot nieuw papier en karton.

Bruin-/witgoed

Kleding

of dagbesteding vinden in ons bedrijf. De jongste
is 14 en de oudste 85, mensen met en zonder
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, mensen
die 40 uur werken en sommigen voor wie 4 uur
de max is. Allemaal verschillend maar ieder heel
eigen en waardevol voor ons bedrijf.

Het
kloppende
hart
Onze biologische lunchroom is het
kloppend hart van de winkel. Al vroeg in
de ochtend wordt er aangeschoven aan de
stamtafel voor een vers kopje biologische
koffie met de Stentor op tafel. Dat dit de
plek is om elkaar te ontmoeten, bij te
kletsen, een krantje te lezen of te genieten
van een heerlijk biologisch broodje of
soepje bewijzen de ruim 20.000 bezoekers
die in 2017 bij ons neerstreken.

2x het Gelredome gevuld

87.000 klanten in 2017. Met dit aantal mensen
kun je de Gelredome arenea twee keer volledig
vullen met mensen.

Ijzer

Eindelijk is het dan zover Kringloop Twello gaat

uitbreiden. Het ziet er naar uit dat wij dit jaar (2018)

Google recenties

onze winkel en werkplaatsen kunnen vergroten. Wij kunnen

Papier

dan nog meer producten een tweede leven geven en meer
mensen een zinvolle werkplek bieden.

De hoeveelheid bespaarde

CO2 is gelijk aan de CO2
uitstoot voor het verwarmen van
735 huizen

gedurende 1 jaar (bron: TNO).

