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10 KRINGWINKELS IN 
LIMBURG KRIJGEN EEN 
NIEUW JASJE!

Hasselt I Sint-Truiden 
 

Bilzen I Beverlo I Genk I Heusden-Zolder I Houthalen I Riemst I Tessenderlo I Tongeren



Begin persbericht

10 van de 19 Kringwinkels in Limburg krijgen een nieuw jasje! 
Eerder een blits tweedehands jasje, want de Kringwinkels Okazi en Reset gaan terug naar hun roots 
en worden weer kringloopwinkels.
 
 
Hasselt-Genk, 9 december 2020 - Dat we sterk lokaal verankerd zijn, is ons allemaal nog duidelijker geworden tijdens 
de coronacrisis. Het aantal binnengebrachte goederen kende ongeziene hoogtes en beide organisaties zagen ook de 
verkoopcijfers gunstig evolueren. Dit betekent dat de lokale bevolking de weg vindt naar onze organisaties en dat ze 
de doelstellingen van onze werkingen appreciëren.
 
Vzw Reset met 8 kringloopwinkels verspreid over Limburg (Bilzen, Beverlo, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, 
Riemst, Tessenderlo en Tongeren) en De Springplank vzw met 2 grote kringloopwinkels in Hasselt en Sint-Truiden vonden 
de tijd dan ook rijp om elk met een nieuw jasje naar buiten te komen.

Zowel Reset vzw als De Springplank vzw zijn onafhankelijke vzw’s en dat willen we ook laten zien. Beide vzw’s respecteren 
de lokale eigenheden en streven naar een fijne verstandhouding met de lokale inwoners, een goede samenwerking met 
de lokale besturen en met elkaar.
 
In de afgelopen maanden is er achter de schermen in beide vzw’s hard gewerkt aan een nieuw uniek jasje: alle gevels 
krijgen in de loop van december een mooie facelift, de vrachtwagens krijgen een nieuwe look en we pakken elk uit met 
onze lokale website waar onze klanten en gevers alle informatie snel én gemakkelijk kunnen terugvinden.



KRINGLOOPWINKEL RESET: SAMEN-WERKEN AAN LOKAAL HERGEBRUIK

De slogan van onze organisatie is meteen ook onze missie. Ze omvat alles waar we voor staan. Reset streeft naar 
de realisatie van verschillende doelstellingen die we hebben opgehangen aan de ondertussen goed gekende strate-
gische duurzaamheidsdoelstellingen, de SDG’s. Samen-werken doen we met onze medewerkers, onze klanten 
en onze gevers om het lokale hergebruik in Limburg te verhogen. We creëren hiermee lokale, sociale tewerkstelling 
voor kansengroepen, die in het reguliere circuit geen gepaste job vinden. We zijn een erkend maatwerkbedrijf.  
 
Reset maakt bewust de keuze voor een vlakke structuur binnen een innovatief arbeidskader met op de verschillende loca-
ties zelfstandige teams met een grote mate van autonomie en regelruimte.
 
Een andere doelstelling is de strijd tegen armoede: lokale armoede.
We gaan de strijd aan tegen armoede door tegelijkertijd in te zetten op 3 verschillende fronten:

1)  Door mensen werk te geven, waardoor ze hun financiële onafhankelijkheid kunnen verhogen.
2)  Door (her)gebruiksgoederen aan te bieden tegen betaalbare prijzen voor iedereen.
3)  Door lokale samenwerkingen en partnerschappen uit te bouwen met partners zoals St-Vincentius, 
 de OCMW’s en andere armoedeorganisaties.

“Reset staat voor herstarten, nieuwe kansen geven. Een nieuwe start voor mensen die in onze organisatie hun draai wél 
kunnen vinden en wie weet terug kunnen doorstromen naar een reguliere job. Medewerkers die door een inkomen weer 
financiële vooruitzichten krijgen.
Een herstart ook voor goederen, die niet bij de grote afvalhoop terechtkomen. Door deze goederen die tweede kans te 
geven, zorgen we ook voor de vele gezinnen die hoe dan ook een goed gevoel overhouden bij hun Reset aankoop. Dan 
heb ik het nog niet over die vele gevers die door hun gift bovenstaande allemaal mee ondersteunen...”, zegt Nathalie Put,
directeur vzw Reset.
 
Reset heeft 8 verschillende kringloopwinkels met 8 keer een unieke lokale verankering.
Zij verzorgen ook de gratis ophalingen aan huis. De verwerking van de binnengebrachte goederen gebeurt in het centraal 
magazijn in Heusden-Zolder en de kleding gaat naar het textielatelier in Houthalen. Bij het textielatelier, vind je ook het 
Hergebruikcentrum. Ons Hergebruikcentrum staat elke dag in voor de overslag van de afgedankte elektrische apparaten 
van alle recyclageparken in Limburg en Diest naar Recupel toe.
 
Reset heeft dus 10 locaties met hun eigen karakteristieken, hun eigen teams van medewerkers die klaar staan voor el-
kaar én voor onze klanten. Met 43 omkaderingsleden zorgen we dagelijks voor een kwaliteitsvolle begeleiding van dit 
200-koppig Resetteam zodat ook élke klant de eerlijke en degelijke tweedehandsgoederen krijgt die hij verdient.



KRINGLOOPWINKEL OKAZI: TWEEDEHANDS, BUITENKANS!

De klemtoon ligt terug op ons lokaal merk “Okazi” . Want “nen occasion”, dat is niet alleen tweedehands, maar dat bete-
kent ook een “kans”. En dat is precies wat we doen: we geven nieuwe kansen aan afgedankte spullen, maar vooral ook
kansen aan mensen. Mensen die anders uit de boot vallen.

Met onze nieuwe slogan “Tweedehands, buitenkans” vatten we perfect samen waar we voor staan. Wij zijn immers meer
dan zomaar een tweedehandswinkel. In onze winkels is iedereen welkom: mensen die om welke reden dan ook op zoek 
zijn naar goedkope maar degelijke huisraad, meubels, kleding, speelgoed, decoratie, fietsen en sportartikelen, ... maar 
ook verzamelaars en creatievelingen die graag komen snuisteren tussen ons wisselend en origineel aanbod.
Daarom vinden we het belangrijk dat het aangenaam vertoeven is in onze winkels en schenken we veel aandacht aan 
een mooie inrichting en presentatie. Ook voor een gezellige babbel en een lekkere tas koffie ben je welkom in onze 
koffiehoek.

We willen dat onze klanten met een goed gevoel naar buiten gaan. Het gevoel van een “kringloopgelukje” op de kop te 
tikken en daarbij ook nog iets van de afvalberg te redden. En dankzij onze klanten en gulle gevers kunnen wij mensen, 
die moeilijk op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen, een job op maat geven. Drie keer een buitenkans!, aldus Bert
Melaer, Directeur ad interim van De Springplank vzw.

Niet alleen in onze kringloopwinkels in Hasselt en Sint-Truiden kunnen wij mensen een aangepaste job geven. Achter de 
schermen zijn er heel wat medewerkers actief in het sorteermagazijn in Kiewit-Hasselt, is er onze ophaalploeg die na af-
spraak herbruikbare spullen gratis komt ophalen aan huis of die, tegen betaling, een volledige inboedel komen opruimen.

Maatwerkbedrijf
Kringloopwinkel Okazi is een initiatief van De Springplank vzw. De Springplank vzw is een maatwerkbedrijf: onze 
kerntaak bestaat erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone 
arbeidsmarkt. Op die manier vinden zij een zinvolle dagbesteding, financiële zekerheid én arbeidsvreugde. Dankzij deze
werkervaring en verbreding van hun competenties vinden ze vaak na enkele jaren via een doorstroomtraject (terug) een 
gewone job.

Om zoveel mogelijk mensen een job op maat te geven, is De Springplank vzw actief op diverse domeinen: kringloop- 
activiteiten “Okazi”, upcycling met Flagbag, recycling met Creazi, montage van (bedrijfs)fietsen met Velovisie, verhuur en 
onderhoud van fietsen via fietsparadijslimburg.be, uitbating van fietspunten aan de stations van Genk, Hasselt, Sint-Truiden 
en op de Portavida Welzijnscampus in Genk en de conceptstore met vintage loft Hendrikshuis in het centrum van Hasselt.
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Contacten

Vzw Reset, Bosdel 36, 3600 Genk
Nathalie Put, Directeur: +32 472 97 32 01
Meer info over Kringloopwinkels Reset: www.vzwreset.be
facebook: @kringloopwinkelreset
instagram: #kringloopwinkelreset

Jullie zijn welkom om foto’s te komen nemen of te komen filmen op 10 en 11 december 
in onze winkels in Genk of Riemst.

De Springplank vzw, Stadsheide 6, 3500 Hasselt
Heidi Pex, Verantwoordelijke Communicatie: +32 487 57 37 09, heidi.pex@okazi.be
Meer info over Kringloopwinkel Okazi (de nieuwe website komt online in de week van 14
december): www.okazi.be
facebook: @kringloopwinkelokazi
instagram: #kringloopwinkelokazi

Op 10 en 11 december worden de werken uitgevoerd aan de kringloopwinkels van Hasselt
en Sint-Truiden. Jullie zijn welkom om foto’s te komen nemen of te komen filmen.


