Duurzame Kleding
Het ZWO project dat de PKN gemeente
Oosterbeek-Wolfheze momenteel steunt is SAVE in
India. SAVE zet zich in voor kinderen in de stad
Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken
belanden, maar naar school gaan.

Meer over SAVE: http://savengo.org
Gelukkig kiezen steeds meer merken voor het produceren
van hun kleding met respect voor de makers en de
wereld om ons heen: fair en sustainable fashion met een
goed verhaal. Er is een aantal organisaties dat
consumenten helpt om duurzame kleding te vinden en de
kledingsector helpt met verduurzaming.
GoedeWaar.nl doet onderzoek naar de duurzaamheid van grote en
kleinere kledingmerken. Het resultaat daarvan is de Kledingchecker, ook
beschikbaar voor de mobiel: check.goedewaar.nl. Ook de Shop App van
Talking Dress maakt je het je een stuk gemakkelijker om fair en
fashionable te shoppen. Rank a Brand is opgericht om consumenten te
helpen verantwoorde aankoopkeuzen te maken en om merken te
stimuleren om duurzaam, maatschappelijk verantwoord en transparant te
worden. Merken worden beoordeeld aan de hand van een lijst met criteria.
Fair Wear Foundation (FWF) zet zich ook in voor goede
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in landen waar kleding
wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt.
FWF controleert de implementatie van de gedragscode en het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden van de kledingmerken en bedrijven die lid
zijn van FWF. Een voorbeeld is Claudia Sträter, ook te vinden in Arnhem
aan de Bakkerstraat.
DutchSpirit in Arnhem is koploper op het gebied van duurzame
maatpakken, colberts en bedrijfskleding. Met het heffen van
statiegeld en een leaseconcept komen alle pakken retour, zodat
DutchSpirit ook zorgt voor verantwoord hergebruik of recycling
van materialen.

Meer dan 400 winkels in heel Nederland deden in oktober 2016 mee aan de
Dutch Sustainable Fashion Week.
Deelnemende winkels in Arnhem:








Appel & Ei: Beekstraat 67
Claudia Sträter: Bakkerstraat 5
Expresso: Ketelstraat 51-52
OSKA: Bakkerstraat 12
Terre des Hommes: Winkelcentrum Presikhaaf, Hanzestraat 213
Time for Nature: Gruyterpassage 11
WAAR winkel: Brouwersplein 11

http://dutchsustainablefashionweek.nl/

Fair trade kleding webwinkels. Duurzame én trendy kleding voor
vrouwen vind je bijvoorbeeld bij watMooi (www.watmooi.nl), hier worden
veel verschillende duurzame kledingmerken verkocht. Ook bij Waschbär
(www.waschbaer.nl) vind je een uitgebreide collectie eerlijke kleding. Een
erg mooi fair trade kledingmerk voor vrouwen en mannen is Armedangels,
te koop bij watMooi en Wehkamp. Voor mannen is er het eerlijke
kledingmerk Knowledge Cotton.
Andere voorbeelden van fair trade webwinkels:







Duurzamekledingkopen.nl
Fabulousfairfashion.nl
Charliemary.com
Todayisagoodday.be
Brandmission.nl
better-clothing.nl

Informatie over duurzame kleding:







Fairwear.org/brands
goedewaar.nl/merken-bedrijven
ecogoodies.nl/categorie/duurzame-mode/fairtrade-kleding
kiesduurzamemode.nu/fair-fashion/
rankabrand.nl/mode-kleding-schoenen
wiki.watmooi.nl/pages/WatMooi_Wiki

