
ACTIEFICHE 8:
OUTFIT HOT OR COOL?!

Actiesuggesties Textiel en Klimaat
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1. Bezoek onze tweedehandswinkels.

2. Neem contact op met je lokale Oxfam 
tweedehandswinkel voor een bezoekje achter de 
scène of kies voor een bezoek aan het grote Oxfam 
sorteercentrum “Yunus” in Haren.
Contacteer: obe.edu@oxfam.org.
Organiseer een kledinginzamelactie op school. Je 
kan de kleding binnen brengen bij een
Oxfam tweedehandswinkel maar ook een leuke 
modeshow houden, de leerkrachten restylen in de 
prachtige nineties stijl of een heuse “ruilbeurs” 
organiseren op de speelplaats.

3. Pimp your…
Tweedehandskleding is een prachtige bron aan 
grondstoffen. Je kan oude kleding pimpen tot 
hippe persoonlijke outfits maar je kan ze ook 
hergebruiken voor iets totaal anders. Maak een 
macramé plantenhanger uit een oud T-shirt, je 
eigen totebag, portefeuille, smartphonehoes,
e.d.m.
Handleiding aan te vragen via obe.edu@oxfam.org

4. Mondiapolis
Plan een uitstapje met je klas naar het 
inleefatelier Mondiapolis te Brussel. Kruip 
in de huid van een textielarbeidster of de 
CEO van een fast fashion merk en ervaar 
zo de complexiteit van de geglobaliseerde 
textielsector. Voor meer info:
oxfambelgie.be/oxfam-op-school/
inleefateliers-van-oxfam

mailto:obe.edu@oxfam.org
mailto:obe.edu@oxfam.org
https://oxfambelgie.be/oxfam-op-school/inleefateliers-van-oxfam


Zeer inspirerende filmpjes over Textiel & Klimaat: 

• Gala’s zijn afgelast, uitgaan kan niet: grote kans dat je daardoor minder hebt geshopt de afgelopen 
maanden. Wat doen winkels precies met de kleding die overblijft? Wij zochten dat tot in India voor je uit! 
VERBRANDEN merken hun KLEDING? | De waarheid over de kledingindustrie NOS Stories (NL 2020 – 12:09) 

• Wereldwijd moeten meer dan 160 miljoen kinderen werken. Ze kunnen niet naar school, omdat ze geld 
moeten verdienen voor hun familie. Zoals Mohammed van 13 jaar in Bangladesh. Hij werkt in een kle-
dingfabriek. Mohammed werkt 6 dagen per week in een fabriek NOS Jeugdjournaal (NL ondert. 2018 - 
02:03)  

• Ik ben Rumana. Ik ben 23 jaar en woon in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Ik werk in een kledingfa-
briek die kleren voor Nederlandse winkels maakt. Ik naai dus misschien wel jouw jeans, shirt of jurkjes. 
Van 2 september 2009 tot en met 1 maart 2010 kon je hier meebeleven hoe ik leef. Dit is mijn echte ver-
haal: de Schone Kleren Campagne vertaalde mijn updates en zette ze online. Dit is het filmpje wat SKC 
maakte over mijn leven. Beleef het leven van kledingarbeidster Rumana uit Bangladesh SKC (NL 2014 – 
04:15) 

• Bereken met deze Engelstalige tool hoe veel C02 je hebt uitgespaard door je bezoekje aan de tweede-
handswinkel. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj8EEHZ67s8
https://www.youtube.com/watch?v=axr-d6Ag3cU
https://www.youtube.com/watch?v=z7Q5uacQ8Eg
http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en/


Achtergrondinfo 
Textiel en Klimaat

Als we over de klimaatcrisis spreken, denken we automatisch aan de oorzaak: de veel te hoge C02 uitstoot die zorgt voor 
de opwarming van de aarde. We weten dat auto’s, vliegtuigen, vrachtschepen en de vleesindustrie hier een grote bijdrage 
leveren. Een ander, bijzonder groot aandeel komt van de kledingindustrie. Deze staat met een wereldwijde uitstoot van 3 
tot 10 % na aardgas zelfs op de tweede plaats.  

Er wordt veel te veel kleding geproduceerd. Tussen 2000 en 2014 is de kledingproductie ongeveer verdubbeld. Dat 
wil zeggen dat jij en ik kleding kopen die we eigenlijk niet nodig hebben. Je hebt het misschien al gemerkt wanneer 

je een kledingwinkel binnen gaat. Vaak worden er 
verschillende collecties in verschillende kleuren 
aangeboden, maar enkele weken later ziet diezelfde 
winkel er helemaal anders uit. De collecties zijn 
vervangen door weer nieuwe collecties in andere 
kleuren. Dat noemen we fast fashion. Letterlijk 
snelle mode, omdat ze snel in en al even snel out 
is. Fast fashion wordt goedkoop geproduceerd in 
fabrieken in lageloonlanden waar de lonen niet of 
nauwelijks voor een leefbaar inkomen zorgen. De 
arbeidsomstandigheden zijn er vaak erbarmelijk. Vaak 
zijn het laaggeschoolde vrouwen die weinig andere 
opties hebben dan te werken in dergelijke fabrieken. Ze 
hebben nauwelijks rechten of sociale bescherming, en 
zijn zo een gemakkelijk slachtoffer voor uitbuiting en 
misbruik.

Sommige kledingstukken reizen duizenden kilometers voor ze in jouw kast belanden. Soms belanden ze niet eens in een 
kast, maar worden vernietigd omdat er gewoon te veel zijn. Uiteraard zorgt de verbranding van kledingstukken voor nog 
meer C02 uitstoot. Zo kreeg H&M al een boete van 17 miljoen euro van de Zweedse staat voor het verbranden van 22.000 
ton ongedragen textiel. 

De meeste kleding wordt nog steeds gemaakt van katoen. De katoenteelt neemt wereldwijd 36 miljoen hectare grond in 
beslag, ongeveer 12 keer de oppervlakte van België. 20% van de gebruikte pesticides wereldwijd wordt gebruikt in de 
katoenteelt, met uiteraard een enorme negatieve impact op ons milieu. En dan hebben we het nog niet gehad over de 
chemische processen zoals het kleuren van katoen, of het bewerken van stoffen zodat ze ongekreukd uit het transport 
komen. 

De katoenplant eist ook bijzonder veel water. Om 1 kg katoen te produceren hebben we 17.000 liter water nodig, en het 
eindproduct is een T-shirt van 300 gram. Het Aralmeer in Centraal-Azië is door irrigatie voor katoenplantages geslonken tot 
een fractie van haar oorspronkelijke volume in 1960. Wat rest is een levensloze zouten zee vol pesticiden, en zoutvlaktes 
van soms 200 kilometer die de verlaten vissersdorpen scheiden van de kust.

Oplossing voor dit probleem? 

Minder produceren en wat ons, de klanten, betreft: minder consumeren. Hebben we echt elk kerstfeestje een nieuw kleedje 
nodig? Hoeveel kleren liggen in je kast die te klein of te groot zijn? Out, gedateerd of gewoon een miskoop? Misschien 
moeten we er een gewoonte van maken om ze naar een tweedehandswinkel te brengen. Door kleding dubbel zo lang te 
dragen, kunnen we de C02 uitstoot met 24% doen dalen!  Kijk dus eerst eens in de kast van je zus, neef of moeder voor 
je beslist weer iets nieuws te kopen. Op Pinterest vind je leuke tips om een gaatje of scheurtje te camoufleren. Je kan op 
originele manier zo de levensduur van een kledingstuk verlengen. Een broek die je jaren met plezier hebt gedragen, kan 
je herbruiken als stoffen zakdoeken of poetsvodden. Alle stof moet je bekijken als een kostbare grondstof. Iets dat niet 
verloren mag gaan.

Via gemakkelijke apps zoals vinted.be is tweedehands shoppen even eenvoudig als pakweg een Zalando. De 
tweedehandswinkels van Oxfam België verkochten in 2019 595.000 kledingstukken en vermeden zo samen bijna 3.916 ton 
C02.  

Meer achtergrondinformatie over eerlijke kleren.  

https://www.mo.be/dossiers/eerlijke-kleren



