Bedankt!
Kringloopwinkel Twello kan niet bestaan zonder
onze medewerkers, klanten & partners!

Partners:

2018

Bijzonder lekker

Wij maken er

werk

Totaal

Zijn onze huisgemaakte taarten, verse broodjes en drankjes. Wij kiezen voor

2.165 ton

biologische ingrediënten. Deze zijn beter voor het milieu, gezonder en
lekkerder. Wij houden van dieren en kiezen daarom voor vegetarische
gerechten. Bij de zuivel die we gebruiken kiezen we zo veel mogelijk

133 ton

voor Biologisch Dynamisch (BD) kwaliteit omdat deze het meest

Bruin-/
witgoed

diervriendelijk is. Ook verschijnen er steeds meer

ingezameld
in 2018

112 ton

zijn. Vegan eten is volledig plantaardig.

mooie winkel heb je niet zomaar. Er

wordt gewassen, gestreken, van

Attero afval

alarmdoppen voorzien en in de winkel

afgevoerd

We hebben een aantal vegan

om al het kringloopwerk te doen. Zo’n

schoongemaakt en geprijsd. Kleding

171 ton

Ijzer

bedrijf. Deze mensen zijn hard nodig

moet worden gesorteerd, gerepareerd,

Kleding

99 ton

gerechten op de kaart die helemaal vegan

van

Momenteel werken er 68 mensen in ons

gehangen. Lakens worden gemeten,

taarten, broodjes, havermelk voor de

meubels en bijzondere spullen gaan

cappuccino en vegan soep op de kaart staan.

op marktplaats. Maar er wordt ook

82 ton

Een gezellig middelpunt in de winkel. Even
bijkletsen, ontbijten, lunchen of pauzemoment in het winkelen.

gebakken en gekookt, wc’s worden

1.570 ton

Papier

Winkelverkoop

schoongemaakt, servetten gestreken

Ontspannen bij het kacheltje of actief aan het werk op de laptop, ieder

en gestofzuigd. We maken het gezellig,

heeft zo zijn eigen genietmomentje. Voor de kinderen is er een fijn

Met de

bespaarde
CO2 kun je

speelhoekje en er zijn speciale kindergerechtjes op de kaart.

1 jaar lang
832 huizen

Wat kost het?

richten in en decoreren. Zonder onze

190.000

chauffeurs en bijrijders zouden al die

Bezoekers

mooie spullen onze winkel niet bereiken.

kochten samen
315.000 artikelen

Ons Team

verwarmen

Elk artikel wordt door ons op waarde

Vorig jaar hebben we drie mensen een betaalde baan kunnen

geschat en geprijsd. “maar jullie krijgen

bieden. Hiermee zijn zij uit hun uitkeringsituatie gekomen. We

Loonkosten Algemene kosten
0,50 cent

alles gratis en dan toch die prijs” horen

zijn hier ontzettend trots op! Naast onze betaalde banen bieden

0,25 cent

we wel eens. Mensen realiseren zich niet

we zinvol werk en dagbesteding aan. Heel veel verschillende

altijd dat een bedrijfsvoering ook veel

mensen vinden bij ons een plek om te werken en te leren. De

geld kost. Hiernaast de kosten die wij

jongste is 14 en de oudste in de tachtig, sommigen werken

maken per euro.

fulltime, voor anderen is 4 uur maximaal haalbaar. Mensen met

Van elke euro omzet is €0,08 cent winst. Omdat

0,17 cent

we een stichting zijn (met ANBI status) vloeit
deze weer terug in het bedrijf, bijvoorbeeld om
de geplande uitbreiding in 2019 te financieren.

Allemaal verschillend maar heel bijzonder en
zeer waardevol voor ons bedrijf.

Winst

0,08 cent

26 vrijwilligers

27 loondienst
4 stagiaires

en zonder een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Belasting

2 in opleiding

7 arbeidsintegratie/trajecten
2 taalstage

