
aar ga je vervolgens naartoe met de kleding die 
je eigenlijk niet meer draagt, maar die zeker nog 
een tweede leven in zich heeft? Bijvoorbeeld naar 
Berden. Want alweer heel wat jaren is er een mooie 

samenwerking tussen Berden Mode en Wonen en kringloopwarenhuis 
Het Goed. Paul Berden is blij met dit mooie initiatief. ‘Dit is de ultieme 
vorm van recyclen. We verkopen kwaliteitsproducten die lang 
meegaan. Zonde om items waar je op uitgekeken bent of die je niet 
meer draagt zomaar weg te gooien. Ze verdienen een tweede kans.  
We vonden dan ook een duurzame oplossing in deze samenwerking 

Met het voorjaar voor de deur begint het weer te kriebelen. Opruimen, schoonmaken, even een frisse wind door het huis laten 
waaien. En dus kijken we eens kritisch of onze woning hier en daar opgefrist kan worden en onderwerpen we de kledingkast aan 
een inspectie. Want opgeruimd staat goed.
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met Het Goed, dat in Limburg in Venlo, Roermond en Sittard te 
vinden is. Als mensen bij ons een gevulde zak met kleding, schoenen 
en tassen inleveren, dan krijgen ze een tegoedbon van vijf euro. En 
tijdens onze campagne Opgeruimd staat Goed krijgen mensen niet 
alleen dit vertrouwde shoptegoed, maar ook nog een limited edition 
Berden-chocoladereep van Tony Chocolonely. Wat nog eens extra 
bijdraagt aan dat goede gevoel. Zo kan iedereen die meedoet tegen 
een gereduceerd bedrag voor nieuwe kleding gaan en ontvangt 
Het Goed een mooi gevulde kledingzak. Het Goed haalt de kleding 
vervolgens bij ons op, sorteert het geheel en de goede items verdienen 
een plek in een van hun vijfentwintig kringloopwarenhuizen. Daar 
worden ze verkocht tegen een schappelijke prijs. Het is fijn dat 
mensen die niet de middelen hebben om een broek van een merk 
te kopen nu ook kunnen genieten van kwaliteit. En wat ook fijn is; 
mensen die graag af en toe iets nieuws willen, kunnen er een ander 
echt blij mee maken. Een duurzame oplossing en een geweldig 
concept. Echt een win-winsituatie voor iedereen.’

HERGEBRUIK IS ACTUELER DAN OOIT
Ook directeur van Het Goed, Willem van Rijn, is blij met deze mooie 
samenwerking. ‘We zijn heel tevreden met de kwaliteit die we van 
Berden krijgen. Het zijn de betere merken die ze voeren en dat zie en 
voel je. Het blijft gewoon lang goed. Kleding heeft een hoge milieu-
impact, vooral de manier waarop het door de fast fashion industry in 
grote hoeveelheden wordt geproduceerd. En dat beginnen we ons als 
consument meer en meer te realiseren. Door te kiezen voor kwaliteit, 
doe je hier niet aan mee. En door vervolgens je kleding weer door 
te geven, dragen mensen een duurzaam steentje bij en dat is mooi. 
Ik vind het goed om te zien dat het kopen van tweedehandskleding 
steeds gewoner wordt. Vooral de betere kwaliteit en de merkkleding 
is populair. Mensen mixen en matchen tegenwoordig graag, vooral 
de jeugd. De Instagram-generatie draagt daar een steentje aan bij, 
mensen willen er het liefst elke dag weer anders uitzien. Goede 
basics worden dan ook mooi gecombineerd met gevonden items. 
Daarnaast vindt men duurzaamheid steeds belangrijker worden. 
Onze missie is: werk maken door hergebruik. Dat doen we alweer 
vijfentwintig jaar. Op deze manier helpen we ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. We willen goeddoen voor 
mens en milieu, daar staat Het Goed voor.’
Naast kleding worden er ook meubels opgehaald. ‘Ook dan geldt 
weer: voor elk meubelstuk dat wordt doorgegeven, hoeft er minder 

EN WIST JE DAT WE SAMEN MET EEN KILO 
KRINGLOOPGOEDEREN EEN KILO CO2-UITSTOOT 
COMPENSEREN? DOE DUS MEE. WANT OPGERUIMD 
STAAT GOED.
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geproduceerd te worden. Berden komt zijn klanten bij inruil 
tegemoet met een reductie en ze kunnen met een goed gevoel 
hun meubelstuk vervangen. Zo biedt Berden ook op dit vlak een 
duurzame oplossing. En wij zijn blij dat we weer iemand anders blij 
kunnen maken met de mooie spullen.’

GEZELLIG EN AVONTUURLIJK WINKELEN
Wanneer je bij Het Goed binnenstapt, zie je een ruim opgezette, 
nette kringloopwinkel. Een warenhuis, want hier is van alles en 
nog wat te krijgen: van kleding, schoenen, tassen tot meubels, 
woonaccessoires, speelgoed en boeken. ‘De kleding wordt netjes op 
kleur en maat gepresenteerd’, vertelt een van de klanten die met haar 
moeder gezellig tussen de rekken aan het neuzen is. ‘Dit is winkelen 
met een goed gevoel. En je vindt hier echt leuke spullen voor een 
nog leukere prijs.’

Opgeruimd staat goed

Doe mee!
Bij Berden is groen meer dan een kleur.  
Ze vinden weggooien zonde en gunnen mode 
graag een tweede leven. Dus doe goed voor 
mens, maatschappij en milieu. Doe mee.
 
• Haal een zak op in een van de Berden- 
 modefilialen.
• Lever deze gevulde zak weer in en ontvang een  
 waardebon van vijf euro.
• Deze waardebon is tot een jaar na uitgave geldig  
 en in te leveren bij damesmode, herenmode,  
 grandissimo, kicks women, basement dames en  
 heren en kids world.
• Er is geen minimumaankoopbedrag van  
 toepassing, per aankoop mag maximaal één  
 waardebon gebruikt worden.
• De waardebon is niet in te leveren op  
 afgeprijsde artikelen.
• Tijdens de campagneweken Opgeruimd  
 staat Goed ontvang je daarnaast ook nog een  
 limited edition Berden-chocoladereep van Tony  
 Chocolonely.
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