
    
 
 
       Gent, 10 december 2012 
 

Meer werk met meer hergebruik 
 

vzw De Sleutel en vzw Ateljee slaan de handen in elkaar. De Kringwinkel Ateljee schenkt 

meubels die niet verkoopbaar zijn aan De Sleutel. De Sleutel renoveert ze in het kader 

van een tewerkstellings- en reïntegratieproject. 

 

Maximaal hergebruik 

 

In plaats van nog bruikbare spullen weg te gooien, kan je ze aan De Kringwinkel 

schenken. Sommige van die goederen zijn niet verkoopbaar. De Kringwinkel zoekt 

constant naar mogelijkheden om ze toch een bestemming te geven. Denk maar aan 

GENTMADE, de modeaccessoirelijn van De Kringwinkel : handtassen, kussens, gsm-etuis 

… nieuwe originele producten vervaardigd uit niet-verkoopbaar textiel. 

 

Ook een deel van de meubels blijkt niet verkoopbaar omdat ze bijvoorbeeld te gedateerd 

zijn. Met deze spullen kan je echter wel creatief aan de slag om ze een tweede leven te 

bieden. Dat is nu net wat De Sleutel wil doen. 

 

Renovatieproject De Sleutel 

 

vzw De Sleutel is actief in de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met 

drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante 

en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid. De organisatie bouwt een nieuw 

tewerkstellingsproject uit, met name de renovatie van oude meubelen. Hoofdbetrachting 

is de medewerkers (een 30-tal) te activeren naar een stabiele tewerkstelling. De 

Kringwinkel Ateljee schenkt niet-verkoopbare meubels aan De Sleutel om dit project op 

te starten en uit te bouwen. 

 

Maximale tewerkstelling 

 

Ateljee is een sociale werkplaats en stelt mensen tewerk die niet terecht kunnen in het 

reguliere arbeidscircuit omdat ze langdurig werkloos of kortgeschoold zijn, te kampen 

hebben met een psychosociale problematiek … Vanuit de centrale doelstelling van de 

organisatie om te streven naar een maximale tewerkstelling lag de samenwerking met 

De Sleutel voor de hand. 

 

Meer info over beide organisaties vind je op www.ateljeevzw.be en www.desleutel.be 

 

 

Contactpersonen media 

 

vzw Ateljee – Geert Deruyck – 0499 52 73 95 – geert.deruyck@ateljeevzw.be 

vzw De Sleutel – Rita Brauwers – 0474 55 36 52 -  rita.brauwers@fracarita.org  
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