WELZIJN

Duurzaam
in de turnles

Staan jullie voor een nieuwe aankoop van een turnoutfit of
sportshirts voor de veldloop van de school?
De kledingindustrie is één van de meest
vervuilende sectoren ter wereld, en tegelijk
worden er heel wat mensenrechten geschonden. Als aankoper kan je een groot
verschil maken als je voor duurzame kledij
kiest, want alle scholen samen kopen een
hele hoop kledij. Kiezen voor duurzaamheid
betekent kiezen voor het respecteren van
internationale arbeidsrechten en leefbare
lonen, maar ook voor minder CO2-uitstoot,
recyclage en een propere lucht.
Hoe mooi zou het zijn als je dit in de schoolbrochure kan zetten: “We nemen als …
(school) het engagement om enkel kleding en
textiel aan te kopen die duurzaam zijn en rekening houden met ecologische, sociale en
economische doelstellingen.”

In welke werkomstandigheden
wordt het gemaakt?

Welke stof is het?

Denk goed na over je aankopen
Heb je echt nieuwe kleding nodig? Zoek je
eenmalig sportshirts voor een veldloop?
Vraag de kinderen dan eens om zelf een
shirt mee te brengen. Heb je fluohesjes nodig? Vraag dan eerst eens na wie er nog
eentje heeft liggen. Waarom zou je eens
geen tweedehandsverkoop organiseren?
Onderzoek en bevraag bedrijven
Als je precies weet wat je zal aankopen,
kan je kijken of bedrijven bij wie je kledij wil
aankopen het wel goed doen qua milieu- en
sociale normen. Vraag na bij de leverancier
waar en in welke omstandigheden hun kledij geproduceerd wordt, of hun kledij een
label of keurmerk heeft.

Bron
“Duurzaam kleding
aankopen, hoe pak ik het
aan in mijn organisatie?”,
www.cleanekleren.be,
www.schonekleren.be,
www.wsm.be.
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Maak de juiste keuze
Idealiter kies je voor verdelers en merken
die aangesloten zijn bij de Fair Wear
Foundation (FWF). Een bedrijf dat zich bij
de FWF aansluit, kiest consequent voor sociale en ecologische duurzaamheid en
wordt daar ook op gecontroleerd. Ook in
België zijn verdelers aangesloten: Amitex,
B&C, Stanley/Stella en Schijvens.
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Waarom geen
tweedehandsverkoop?

Waar wordt het geproduceerd?

29 AUGUSTUS 2020 BASIS

35

