
 
 

 

 
OUDE KLEDING VERDIENT BETER. EN JIJ OOK.  

Vanaf 13 september 2021 bij Warenhuis Vanderveen in Assen.  
 

Hoe kom jij van je oude kleding af? Meer dan de helft van kleding en textiel belandt nog steeds bij 
het afval. En een deel van de kleding in de textielcontainers op straat is vaak te vervuild om te 
recyclen. Op die manier wordt er in Nederland per jaar 150 miljoen kilo kleding verbrand. Dat moet 
anders, vinden oprichters Susan de Vries en Carlijn Oosthoek.  
 
Drop & Loop is een nieuwe en betere manier om gebruikte kleding en textiel in te leveren. De helft 
van de kleding kan opnieuw gedragen worden. De andere helft wordt schoongemaakt, met de hand 
gesorteerd op materiaal en kleur en vervolgens gerecycled. Daarna worden er nieuwe producten van 
gemaakt – zonder gebruik van water, chemicaliën of verfstoffen.  
 
“Drop & Loop is de eerste in Nederland met een compleet circulair programma voor textiel in ruil 
voor klantenkorting”, vertelt initiator Susan de Vries. “Onze gerecyclede producten vind je terug bij 
Warenhuis Vanderveen. Zo maken we de cirkel helemaal rond!”  
 
Hoe werkt het? 
 
Drop     Loop     Shop  
Lever je kleding in bij het  Je kleding krijgt een tweede  Per inleverbeurt krijg 
Drop & Loop punt bij   leven door hergebruik of   je een bonnetje met  
Warenhuis Vanderveen.   recycling.     jouw beloning. 
 
Warenhuis Vanderveen in Assen wordt het eerste punt in Drenthe waar je oude kleding bij Drop & 
Loop kan wegbrengen. Medeoprichter Carlijn Oosthoek vertelt daarover: “Gooi dus nooit zomaar 
kleding weg, maar lever het in bij Drop & Loop en geef het een tweede leven. Zo dragen we met 
elkaar bij aan het circulair maken van gedragen kleding. En dat is een fijn idee.”  
 
Noot voor de redactie. Niet voor publicatie. 
Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met Carlijn Oosthoek: 
0622708885/carlijn@dropandloop.nl 


