PERSBERICHT
Het nieuw sorteercentrum
van Spullenhulp komt piepen in Anderlecht

Vrijdag 25 april is een historische dag. Waarom dan wel? Omdat de eerste steen gelegd werd
van het toekomstig sorteercentrum van Spullenhulp aan de Zuunstraat in Anderlecht, in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente en van het OCMW van Anderlecht
en van de regionale ministers Mevr. Frémault, Huytenbroeck en Grouwels, Dhr. Doulkeridis
en het leidinggevend team van de vzw Spullenhulp.
De werken zullen 12 maanden duren, maar daarna zullen alle productie-activiteiten (die
momenteel gespreid zijn over Sint-Pieters-Leeuw en Elsene) en de algemene diensten van de
vzw samenzitten in een nieuw modern complex. De sociale en economische activiteiten van
Spullenhulp zullen zich dan voor een groot stuk afspelen in Anderlecht. Spullenhulp laat
daarom de Amerikaansestraat in Elsene niet links liggen. De ruimte die daar vrijkomt, zal
immers als verkoopoppervlakte gebruikt worden.
Een productieapparaat voor een maatschappelijk project
Iedereen kent de vzw Spullenhulp via haar inzamelingen van kleding (de gele of groene
containers met de merknaam). Maar het grote publiek weet vaak niet wat er gebeurt eens
de kledingzakken afgeleverd zijn.
In het nieuw Sorteercentrum zal, op een oppervlakte van 9.000 m², elk jaar 6.000 ton kleding
kunnen gesorteerd worden, naast ook nog eens 2.000 ton meubilair en kleine voorwerpen.
Dit zal daarna allemaal uitgedeeld of herverkocht worden in de 17 winkels van Spullenhulp
op het hele Belgische grondgebied of uitgevoerd worden.
Met de omzet uit deze verkoop kan Spullenhulp grotendeels haar sociale acties financieren:
onthaal en huisvesting van daklozen, sociale, medische en administratieve opvolging, hulp
bij herinschakeling, de zoektocht naar werk en een dak boven het hoofd.
Een bron van meer inkomsten …
De tweedehandsmarkt is in volle opmars. De voorbije jaren groeide de verkoop van
Spullenhulp met twee cijfers.
Dankzij het nieuw Sorteercentrum zullen alle giften die Spullenhulp krijgt, kunnen
gesorteerd en herverkocht worden, met positieve effecten voor de financiering van haar
sociale acties, voor de werkgelegenheid en het milieu in de regio.

…en een instrument voor socioprofessionele herinschakeling
Niet minder dan 250 mensen zullen op de site werken, vooral in functies die weinig scholing
vragen.
Veel mensen die van de gebruikelijke arbeidswereld verwijderd zijn, vinden hier werk en
tegelijk weer een plaats in de maatschappij.
Na de plechtigheid verklaarde de heer Julien Coppens, Directeur-generaal van Spullenhulp:
"Ik ben erg blij dat dit project eindelijk vorm gekregen heeft. Wij hopen dat we met dit
nieuwe apparaat veel banen kunnen creëren en extra sociale acties in de regio kunnen
financieren. Ik hoop dat dit gebouw een voorbeeld zal zijn dat aantoont dat de economie
ook ten dienste van de mens kan gesteld worden en niet altijd omgekeerd."
De investering in dit project, ongeveer 10.000.000 €, wordt voor de helft gefinancierd door
de vzw en voor de helft met een banklening.
De inhuldiging is gepland voor de lente van 2015.
Over Spullenhulp
De vzw Spullenhulp is al sinds 1937 actief in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Met haar
verschillende sociale diensten (opvang, onthaal en een luisterend oor, huisvesting,
socioprofessionele herinschakeling, gezondheidszorg, materiële en voedselhulp) helpt ze elk
jaar meer dan 2.600 gezinnen en personen. Dit sociaal werk is mogelijk dankzij de
economische activiteiten van Spullenhulp: inzamelen, sorteren en ophalen van gebruikte
kleding, meubels en kleine voorwerpen. Spullenhulp is een onderneming die de economie
ten dienste van de mens stelt en een andere manier bedenkt om solidair te zijn. Meer info
op: www.spullenhulp.be.
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