Hulpbieders
luiden

noodklok
Invoering BEST-tas voelt bi, WHOE als
'mes in de rug', ook zorgen bij stichting
Derdehands en Terre des Hommes.
door Martijn Krullaars
m.krullaars@destentor.nl

rilËLDOoP,N. Vertegenwoordigers

van hulporganisaties en rommelmarkten z.itten vanochtend aan ta-

fel bii wethouder lvtark

Sandmann. Zij willen opheldering over
de invoering van de zogenaamde
BEST-tas. ,,De gemeente steekt

Naast de WHOE maken ook
vergelijkbare Apeldoornse hulporganisaties als Stichting Derdehands en Terre des Hommes zich
grote zorgen. ,,En dat geldt ook

voor kerken die rommelmarkten
organiseren", zegt de rvoedende

Van der Velden. Hem rest niets anders dat een beroep te doen op alie Apeldoorners: geef niet toe aan

ons een mes in de rug", stelt B.^n
van der Velclen. De BEST-tas is
een tas van gerecycled plastic, die

gemakzucht door zo maar goede

venter en Zutphen. In de tas kun-

Van der Velden snapt de gemeente niet. ,,Ik denk dat er in

door Circulus-Berkel huis aan
huis rvordt verspreid in Apeldoorn. Dit in navolging van De-

nen boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel worden
aangeboden, ofrvel heei veel goe-

deren waar hulporganisaties

WHOE, Derdehands, Terre

als
des

Hommes of organisatoren van goede-doelrommelmarkten om zitten
te springen.
De tas kan op vaste dagen op
de stoep worden gezet, 'uvaarna be-

woners autonrarisch een nieuw
exemplaar thuisgestuurd krijgen.
,,Zo wordt het de Apeldoorners
wel heel makkelijk gemaakt", zegr
Van der Velden, die met de stich-

ting WHOE alleen vorig jaar al
14o ton aan tweeciehands goederen naar Oekraïne bracht. ,,Daar

komen de spullen terecht bij hulpbehoevende mensen. Maar door
de BEST-tas trekt de gemeenre
heel veel naar zich toe, waama
veel van die spullen bij commerciële bedrijven terecht komen."

spullen in de BEST-tas te stoppen.
,,Doe alleen kapotte goederen in
die tas en zorg er voor dat de goede spullen alsnog bij de hulporganisaties terecht komen."

Apeldoorn wei vijÍhonderd vrijrvilligers ziin die zich bij deze organisaties inzetten voor artrre
mensen in andere landen. Wij zorgen ervoor dat tonnen aan goederen niet bij het afval komen. Dat
kost de gemeer)te helemaal niets.

Maar straks moeten er tientallen
wagens gaan rijden om al die zakken op te halen."
Van der Velden zit vanochtend

aan tafel met milieuwethouder.
,,lk heb laten weten dat we met
vijf tot tien man komen, ook van
diverse andere organisaties. Maar
dat werd geloof ik niet zo op prijs
gesteld, dus ik ben bang dat her
niet doorgaat." Van der Velden

zou dat ronduit 'lullig' vinden.

,,Dit leeft enorm, we laten het er
niet zo maar bij zitten."
Lees verder

op Regio
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