Medewerkers
Dagbesteding
Maatsch stage
Stage opleiding
Taakstraf/reclass
Vrijwilligers

kringloopwinkel op Urk

2012
7
32
4
18
72

2013
14
49
7
9
73

Kringloop Waypoint is geen doorsnee kringloopwinkel. Het

Kledingbakken

personeel bestaat uit vrijwilligers en mensen die een re-

In april 2013 zijn in samenwerking met Reshare van het Leger

integratietraject doorlopen. Met de opbrengst van de winkel

des Heils en de Gemeente Urk kledingbakken op Urk geplaatst.

worden de hulp- en zorgactiviteiten van Waypoint Urk

Dit heeft gezorgd voor een enorme toename van ingezameld

gefinancierd.

textiel. Een mooie ontwikkeling, want zo konden we ook grote

				

hoeveelheden kleding door laten stromen naar de kringloopwinkel
Terugkijkend op 2013…

van Waypoint Kampen en naar Second Step van Scharlaken Koord

‘Samen met vrijwilligers en andere medewerkers konden we in

in Amsterdam.

2013 de aanvoer van spullen weer aanpakken. We zijn dankbaar
dat steeds meer mensen de weg naar ons weten te vinden, niet

Project Oost-Europa

alleen voor het aanleveren van herbruikbaar goed maar natuurlijk

Ook in 2013 hebben we meegewerkt aan een project in Tsjechië.

ook om deze te kopen.

Wij verzamelen onder andere kinderwagens, ledikanten en boxen
die door een familie uit de Noordoostpolder worden opgehaald en

Naast vrijwilligers en vaste medewerkers vonden veel mensen die

				

weggebracht.

bijvoorbeeld een maatschappelijke stage liepen of een taakstraf
moesten uitvoeren, bij ons een plek. Dit maakte van 2013 ook weer
een dynamisch jaar, waarin verschillende mensen hun aandeel
hebben geleverd aan dit zinvolle werk van Waypoint.
Vanuit de opbrengst van de kringloopwinkel wordt een aanzienlijk
deel van de begroting van Wapoint Urk gedekt. Een hoopvolle
ontwikkeling in een tijd dat inkomsten steeds moeilijker te generen
zijn in de zorg. We zijn dankbaar voor wat God ons heeft gegeven in
het afgelopen jaar en we gaan vol goede moed aan de slag in 2014.’
André de Vries, manager Kringloop Waypoint

Kringloop Waypoint
Vliestroom 21, Urk

										
				

T.: (0527) 23 99 24
kringloop@waypoint-urk.nl
www.kringloopwaypoint.nl
Openingstijden
Maandag t/m woensdag: 14.00-18.00 uur
Donderdag en vrijdag: 11.00-18.00 uur
Zaterdag: 10.30-16.00 uur
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