
Koor&Rinkel vreest kledingsorteercentrum. 

Stichting Stem wil van B en W Loppersum uitleg over het nieuwe kledingsorteercentrum in Uithuizen. 

Ze vreest voor de eigen inbrengwinkel Koor&Rinkel in Middelstum. Stem zamelt al elf jaar dezelfde 

goederen in die opgehaald worden voor kledingsorteercentrum Sympany. Die voorziening startte in juni 

dit jaar in het pand van Ability en wordt ondersteund door een aantal gemeenten, zoals Loppersum. De 

verwachting is dat vrijwel geen kleding, schoeisel en huishoudtextiel meer binnen komt bij 

Koor&Rinkel. 

 

Niet aan ons gedacht 

In een brief aan college en raad spreekt het Stem-bestuur haar zorgen uit over de toekomst. Voorzitter 

Harry van Leeuwen: ,,En het meest teleurgesteld zijn we over de communicatie. Wij zijn niet over 

Sympany geïnformeerd. Er is blijkbaar nooit aan ons gedacht, terwijl de gemeente natuurlijk van ons 

bestaan weet.’’ 

Van Leeuwen noemt het vooral jammer voor de mensen die er winkelen: ,,Het meeste wat we binnen 

krijgen verkopen we voor kleine prijzen. Er zijn veel aan de onderkant van de maatschappij die met de 

regelmaat van de seizoenen langskomen. Uit noodzaak. En kleding is een van onze grootste afdelingen.’’ 

In gesprek 

Wat onverkoopbaar blijft gaat naar Cordaid, zo’n 1500 kilo per jaar en ook daar krijgt Stem een klein 

bedrag per kilo voor. Van de opbrengst van Koor&Rinkel profiteren niet alleen mensen met een kleine 

beurs. Ook worden goede doelen ondersteund, projecten van stichtingen en verenigingen of 

buurtinitiatieven. De teller stond vorig jaar op 26 en voor 2016 al op 28. Volgens Van Leeuwen liggen er 

nog drie of vier verzoeken. 

 



Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks): ,,We hebben alleen de charitatieve instellingen benaderd 

die voor ons textielafval inzamelden en die van ons daarvoor een vergunning kregen. Wij als gemeente 

zijn verantwoordelijk als kleding geen kleding meer is, maar afval. De gedachte achter Sympany is dat 

meer uit dat afval is te halen. Dat blijkt, want er wordt meer ingezameld dan ooit. Daarom denk ik niet dat 

we elkaar in de weg zitten. Mensen die hun spullen naar Koor&Rinkel brachten zullen dat blijven doen. 

We zijn niet met de kleding inzamelaars om de tafel gegaan. Ook niet met de voetbalclub in Middelstum, 

of individuele inwoners. Ik ken ze ook niet allemaal. Ik had niet de indruk dat Koor&Rinkel veel textiel had, 

maar goed. Er is wel even gesproken om andere inzamelinitiatieven te verbieden. Maar dat willen we niet. 

Van ons mag de stichting blijven doen wat ze doet. En ik wil overigens best in gesprek met de mensen van 

Stem.’' 

Bron: Dagblad v/h Noorden (29 september 2016)  Archief 

 


