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BEELD

Of toch niet?

DUURZAAM
SHIRT?

THEMA: FAST FASHION

BEELD

WINST WINKEL

WINST WINKEL

€8,79

€13,79

KLEDINGMERK

"Hoe kunnen

€1,87

MATERIAALKOSTEN

€1,76
TRANSPORT, TUSSENHANDEL EN OVERHEAD

€1,89

ze het maken,
hè ... voor die
prijs?"

KLEDINGMERK

€1,87

MATERIAALKOSTEN

€3,52
TRANSPORT, TUSSENHANDEL EN OVERHEAD

€1,26
FABRIEK IN INDIA

FABRIEK IN INDIA

€2,19

€0,59
LOON KLEDINGARBEIDER

€0,10

Totaal winkelprijs €15,Niet duurzaam

LOON KLEDINGARBEIDER

€0,37

Totaal winkelprijs €23,Duurzaam
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MAKEN IN DE
TOWNSHIPS
VAN KAAPSTAD

Tientallen jongeren in de
townships van Kaapstad
volgen een opleiding tot
kleermaker. Zoals Malika:
‘Zo kan ik mijn eigen geld
verdienen én leuke kleding maken.’ Ze is blij met
de kansen die ze krijgt om
een mooie toekomst op te
bouwen!

BEELD CORJAN RINK LOCATIE
KHAYELITSHA, ZUID-AFRIKA
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Fast Fashion

*

#PROBLEEM

LENS/FILTER

WAT IS HET PROBLEEM
NU EIGENLIJK?
1. Productie in
lagelonenlanden, met slechte
werkomstandigheden.
Soms moeten kledingarbeiders
bijvoorbeeld standaard
onbetaald lang overwerken. Ook
kinderarbeid komt helaas nog
steeds voor.
2. Slecht voor het milieu:
onnodig gebruik van
grondstoffen, gebruik van
chemicaliën.
Kledingfabrieken lozen
afvalwater in rivieren. In sommige
landen zijn er letterlijk blauwe
rivieren, vanwege restanten van
verf om jeans mee te kleuren.

*vaak nieuwe (modegevoelige,
goedkope) kleding kopen

THEMA: FAST FASHION

3. De afvalberg wordt hoger
en hoger, de plasticsoep in de
oceanen neemt toe. Veel kleding
is voor een groot deel gemaakt
van plastic (volgens de Plastic
Soup Foundation zo’n 63% van
alle kleding!).
4. Vanwege lage prijzen koop je
vaak veel meer dan je nodig
hebt en denk je minder goed na
over wat je echt mooi vindt.
Maar het kan anders!
Check www.goedewaar.nl.
Daar kun je zien welke
kledingmerken hun best doen
om 'eerlijk' te zijn.
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Bijna jarig en weet je niet wat je op je
verlanglijstje moet zetten? Of wil je een mooi
eerlijk initiatief steunen? Voorgesteld voor jou!

A beautiful story
Kijk voor eerlijke
wensen eens op
www.abeautifulstory.nl.
De sieraden worden
gemaakt in een
werkplaats waar mensen
een fatsoenlijk loon
krijgen en waar mensen
werken onder normale
omstandigheden.

#DITVINDJELEUK
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De groene kadobon
Leuk om te geven of te krijgen:
de Nationale Groene Kadobon. Je
kunt deze inwisselen voor allerlei
leuke, eerlijke items.
www.nationalegroenekadobon.nl

#voorgesteld
voor jou

Cashewnoten:
Trots op Afrika!
Deze cashews zijn
in Burkina Faso en
Benin geteeld én
verwerkt. Dat is
bijzonder! Waarom?
Kijk het filmpje op
www.woordendaad.nl/
producten.

Sokken kwijt?
Mensen verliezen trouwens bijna 16
sokken per jaar. Dat zijn 250 miljoen
sokken in Nederland alleen! Niet zo
duurzaam. De ontwerpers van Noop
hebben hier iets handigs op bedacht.
Ze maken duurzame sokken met een
knoopje eraan (en een lusje aan de
andere van het paar). De sokken zijn
volledig gemaakt van gerecyclede
materialen. www.qnoop.com of
www.sokken.nl.
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POSTVAK IN
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#NIETONMOGELIJK

CIRCULAIRE
KLEDING

Wat is dat?
Postvak IN

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) droeg een
'circulaire' jurk tijdens een bezoek aan
India. Het is niet zomaar een jurk, het is
een jurk gemaakt van textielafval.
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Kaag vertelt: ‘Grondstoffen worden schaarser en de afvalberg
groeit. Daar moeten en kunnen
we met z’n allen iets aan doen.
Deze prachtige jurk laat zien dat
je van textielafval nieuwe garens
en hoogwaardige kledingstukken
kunt maken.’
Wat heeft dit te maken met het
werk van Woord en Daad?
Hoe meer eerlijke kleding er geproduceerd wordt, hoe beter het
is voor het milieu én voor de leef-

SDG's?!
Sustainable Development
Goals (SDG’s) of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen zijn
werelddoelen die een
einde moeten maken
aan extreme armoede,
ongelijkheid, onrecht en
klimaatverandering.
SDG 12 is bijvoorbeeld:
Verantwoorde consumptie
en productie. In 2030 zou
de wereld met het naleven
van deze doelen een
betere plek moeten zijn!

omstandigheden van arbeiders.
Maar naast kleding zijn er nog
meer producten die niet eerlijk
geproduceerd zijn. Woord en
Daad heeft met andere partijen
gelobbyd voor de SDG-toets,
die nu een feit is. Ministers en
ambtenaren moeten daardoor
als ze beleid maken ook rekening
houden met de effecten op
mensen in ontwikkelingslanden.
Hopelijk worden zo steeds meer
nare situaties voorkomen!

"Mijn #Prinsjesdag2018
outfit, gemaakt door de ontwerpers Judith van Vliet en
Amber Ambrose Aurele. Van
gerecyclede spijkerbroeken
en schapenwol. "Van Hollandse Bodem". Een keuze
voor duurzame en eerlijke
kleding met kwaliteit. (foto:
Ruben Timman | nowords.nl)"

#geengrapjurk
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OVERDENKING

DENK JE WEL
EENS AAN HET
MOMENT DAT JE JE
SCHEPPER ZULT
the 5
2KorinONTMOETEN?

THEMA: FAST FASHION

HANNAH BEGON EEN PROJECT
OP SCHOOL DAT UITGROEIDE TOT
EEN WERELDIDEE 60
1

2 Kor. 5:2-4 |

2

Joh. 3:18 |

3

Joh. 3:16 |

4

2 Petr. 3:9 |

5

(Jes. 53:5) |

W
' itte klederen'
Paulus beschrijft deze ontmoeting als
een moment dat hij naakt voor God
zal staan1. Je kunt je de kwetsbaarheid
van dat moment wel voorstellen.
Paulus bedoelt dat je je alléén kunt
beschermen tegen Gods oordeel
over je zonden, als je hebt geloofd in
de Heere Jezus Christus2. Want God
heeft vanuit Vaderlijke liefde voor
Zijn schepping3, en Zijn verlangen om
niemand verloren te laten gaan4, de
straf op Christus geladen, als betaling
voor onze zonden5. Zodat jij en ik,
als we eenvoudig geloven in Jezus
Christus6, door Hem zullen worden
aangekleed met witte klederen!7

6

(Joh 3:36; Rom 3:28) | 7 (Opb. 3:18)

Heeft het geloof in Jezus
gevolgen voor de (kleding)keuzes
die jij maakt?
TEKST JANNEMARIE BAKKER
‘Dit ben ik, een Dordtse
studente (18 jaar). In het
dagelijks leven studeer
ik rechten en werk ik
als oppas in gezinnen,
maar is het vooral mijn
verlangen om meer te
leren over wie God is,
om Hem steeds meer en
meer lief te hebben!
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#geslaagd
GEDEELD

4,-

4,-

KRINGLOOP
KOOPJES
naar wat ik

4,-

Op ezcohetkmooi vind

Emily shopt bij de kringloopwinkel in Waddinxveen

M

et 15 euro in de hand
en een twijfelende blik
op mijn gezicht ging
ik naar Waddinxveen om mijn
outfit samen te stellen. En, nee
ik ging niet naar de Primark
of de H&M, zoals de meeste
jongeren van mijn leeftijd (17),
wanneer ze op zoek zijn naar
goedkope kledingstukken,
zouden doen. Ik ging naar een

kringloopwinkel van
Woord en Daad.
De enige ervaring die ik had
met tweedehands kleding,
voor dit avontuur, was op een
site genaamd United Wardrobe.
Hier kocht ik regelmatig
merkshirtjes voor mijn zusje of
ging ik op zoek naar goedkope
avondjurken. De enige reden
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hiervoor was dat het daar veel
goedkoper is dan in gewone
winkels. Ook bij de kringloopwinkel was de duurste jurk die
ik kon vinden maar €7,-. Met
uitzondering van de trouwjurk.

Waarom tweedehands?

Er zijn natuurlijk ook andere
redenen om tweedehands kleding te kopen. De allereerste
en misschien wel belangrijkste
reden is het milieu. Op het
moment dat jij in een tweedehandswinkel iets koopt, blaas jij
nieuw leven in een kledingstuk.
Op deze manier wordt er langer

genoten van al het harde werk
dat de makers van het kledingstuk erin hebben gestoken.
Verder is het natuurlijk hartstikke origineel. We hebben
allemaal weleens meegemaakt
dat we in precies hetzelfde
shirtje naar school gingen
als onze vrienden. Deze
situatie zou praktisch nooit
voorkomen als we onze
outfit in een tweedehandswinkel zouden kopen.

Kleuren die mooi staan
Shoppen in een tweedehandswinkel is niet shoppen
naar de laatste mode. Maar

'Voor de prijs van één goedkope trui bij de H&M had ik
een jurkje, jasje, hakken ,
oorbellen en een tas.'
vooral een zoektocht naar
wat mij staat en wat ik zelf
echt mooi vind. Ik heb bijna
twee uur in de winkel gelopen,
zoekend naar items die mijn
aandacht trokken. Ik kwam

stonden en heb ik daarvan
het meeste gewoon gepast.

erachter dat wat ik normaliter
draag erg beïnvloed wordt
door de laatste trends en die
waren hier natuurlijk niet te
vinden. Dus keek ik eerst
naar de kleuren die mij goed

van één goedkope trui bij de
H&M had ik een jurkje (€4,-),
jasje (€4,-), hakken (€3,-), oorbellen (€1,-) en een tas (€4,-).
Daarom raad ik het iedereen
aan om eens een kijkje te nemen in een tweedehandswinkel. Je leert niet alleen
je eigen stijl beter kennen
maar je kan ook verrast
worden door de perfecte
jurk voor dat éne feestje.
En o ja, we hebben het tegenwoordig allang niet meer
over tweedehands-kleding.
We spreken nu van vintage
of retro. Dat klinkt toch
wat minder oubollig.

Geslaagd!

Uiteindelijk ben ik echt voor
€15,- geslaagd. Voor de prijs
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STUUR DOOR

#DUURZAAMHEID
omdenken
#

ECHT ALLES KAN DUURZAMER

ALS JE HET GEWOON NIET KOOPT
Ken jij een leuke meme over kleding
en duurzaamheid? Deel hem met de
hashtag #WoordEnDaad
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NIEUW CONTACT

DE ANDERE
KANT VAN
DE WERELD
#COLOMBIA

NAAM Semuel
Esteban Mesa
LEEFTIJD 14
GEZIN Vader, moeder, 2
broers, 1 nicht, 1 schoonzus.
SCHOOL
God is liefde-school
Lucero Alto

NAAM Ruben de Vreugd
LEEFTIJD 16
GEZIN Vader, moeder,
1 broer, 1 zus, 1 pleegbroer
SCHOOL
Driestar College Gouda,
4 havo

Kleding

1.Hoe belangrijk is kleding voor je en
waarom?
Ruben: Best wel belangrijk, het geeft een
eerste indruk en ik vind het belangrijk om er
goed uit te zien.
Semuel: Het is voor mij heel belangrijk. De
kleding geeft bescherming voor je lichaam.
Ook vanuit de Bijbel blijkt dit, kijk maar naar
Adam en Eva. Mijn kleding is vooral praktisch.
2. Waar haal jij je kleding meestal vandaan?
Semuel: In het centrum is een shopping mall
waar ik soms naartoe ga. Ik koop niet heel veel
kleding.
Ruben: Dat is heel verschillend. We gaan
regelmatig naar Batavia Stad. Spijkerbroeken
heb ik van een bepaald merk en verder kijk ik
gewoon wat leuk is.
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3. Welke kleding vind je het
leukst?
Ruben: In mijn vrije tijd draag
ik veel voetbalshirts. Daarnaast
draag ik vaak polo’s.
Semuel: Vooral jeans en een
hoodie zitten lekker en dan met
een cap erbij. Ik heb geen speciale merken. En ook sportkleding
zit altijd lekker. Ik wil graag
sportdocent worden.
4. Wat wil jij met je kleding
laten zien?
Semuel: Het is belangrijk om
er goed uit te zien, maar vooral
om jezelf te zijn. Wat andere
mensen denken is niet zo belangrijk. Zeker niet als het gaat

Semuel (14)
‘Wat ik jongeren in
Nederland mee wil
geven? Wij bidden
hier dat ook in
Nederland steeds
meer mensen gaan
geloven. Blijf naar
de kerk gaan, want
daardoor blijf je ook
dicht bij God. Lees
Psalm 95 maar eens.
Dan zul je zien dat
God echt bestaat,
helpt en geneest!’

om kleding.
Ruben: Daar heb ik nog niet
echt over nagedacht. Ik wil er
niet iets bijzonders mee zeggen.
Het gaat ook niet alleen om
kleding. Hoe iemand is, is echt
belangrijk.
5. Wat weet je over kleding die
eerlijk is gemaakt?
Ruben: Op school hebben we
het er wel over gehad: dat er
geen kinderarbeid bij komt
kijken, dat het personeel goed
betaald wordt en de kleding
niet uit landen als China en Bangladesh komt. Ik was er niet zo
mee bezig, maar ik merk nu ook
door het bezoek aan Colombia

dat ik wel meer wil doen tegen
ongelijkheid.
Semuel: Hier in mijn omgeving
horen we er eigenlijk niets van.
Ik denk dat het er ook mee te
maken heeft dat veel mensen
hier in Colombia zelf arm zijn.
Merken en fabrieken praten er
meestal ook niet over waar hun
producten vandaan komen.
6. Hoe zou wat jou betreft de
ideale wereld eruitzien als het
gaat om eerlijk?
Ruben: Voor mij is het belangrijk
dat mensen normaal betaald
krijgen, dat er geen extreme
armoede is en mensen wel in
hun basisbehoeften kunnen

voorzien. Door je in te zetten
voor de ander is een eerlijker
wereld echt wel mogelijk.
Wat mij opvalt is het verschil
tussen rijk en arm. We zijn hier
in Colombia en naast een casino
zit een gezin te bedelen. Groter
kan het contrast niet zijn. Dat is
wel heftig.
Semuel: Dat is best wel lastig
omdat het om heel veel dingen
gaat. Mijn wens is dat mijn klasgenoten en ik al onze talenten
gaan gebruiken. Voor ons gezin
hoop ik dat we dichter bij God
komen en leven door de Geest.
Voor de wereld zou ik willen
dat meer mensen Jezus
leren kennen.
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VOLGVERZOEK

#MIJN DUURZAME
KLEDINGTIP
Ruben de vreugd:

Caroline Alberts

Kleding die
er nog mooi
uitziet en die je zelf
niet meer draagt,
kun je weggeven
(bijvoorbeeld aan
een goed doel).’

"Breng
kleding die
je niet meer hoeft
naar de kringloop.
Kun je gelijk kijken
of je iets leuks ziet
voor jezelf!’

weggeven

kringloop.
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Colofon
In een gebroken wereld,
getekend door armoede
en onrecht, streeft Woord
en Daad naar zichtbare
tekenen van Gods komend
Koninkrijk. Grenzeloos
is het jongerenblad van
Woord en Daad.

Redactie
Niek Bakker, Marlies
Moret (hoofdredacteur),
Corjan Rink, Aukelien
Wierenga.
Corrector: Ard Brandwijk.

www.woordendaad.nl
info@woordendaad.nl

Oplage
17.500

Concept en Realisatie
BladenMakers Nijkerk.

Cartoon: Wim de Muijnck

WWW.INSTAGRAM.COM/
WOORDENDAAD
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<Naam>
<Adres>
<Postcode, Woonplaats>

Heb je genoeg betaald ?
BETALINGSACHTERSTAND
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