JAARVERSLAG 2019 van Estafette
In 2019 lieten we zien dat onze recyclewinkels hun naam waarmaken. Bij Estafette geven we niet
alleen spullen door in de traditionele zin, we geven ook talenten, ambachten, kennis en inspiratie
door. We zijn meer dan ‘een kringlooporganisatie’. We zijn een beweging die werkt aan “samen
naar de inclusieve wereld zonder afval”. Dat is onze ware kracht én de kracht van de circulaire
economie: doorgeven.

2019 was het jaar waarin we:
• in een nieuw communicatiecampagne de beste ambassadeurs aan het woord lieten op de website, in de winkels, het wagenpark en op social media: onze eigen vrijwilligers. Niemand vertelt
het verhaal beter, trotser en eerlijker dan zij;

Lorem ipsum

• het aantal (on)betaalde krachten, maatschappelijke organisaties, student statushouders en
stagiairs dat zich verbind aan Estafette weer zagen groeien. Hier investeerden we ook in:
trainingenwerden georganiseerd en we trokken nieuwe collega’s aan met retailervaring die
daarnaast ook heel bewust kozen voor werken vanuit hun hart;
• bouwstenen legden voor meer duurzame specialistische samenwerkingen met organisaties
die onze werkwijze aanvullen. Zodat mensen die bij ons komen werken nog beter worden begeleid in hun (verbeter)traject op het gebied van scholing, betaald werk, zingeving of welzijn;
• wederom een grote stap hebben gezet op het gebied van hergebruik; door zelf of samen met
maatschappelijke partners nog meer spullen te repareren, restylen of upcyclen. Omdat we zelf
iedere dag weer ervaren dat iets nieuws niet nieuw hoeft te zijn om van grote waarde te zijn;
• op 14 juni onze winkel in Sneek een dag voor de feestelijke heropening zagen afbranden.
Gelukkig vonden we voor de vrijwilligers daar een andere warme vervangende werkplek.
We hopen snel nieuws over een nieuwe locatie te kunnen geven;
• ons verhaal mochten vertellen op landelijke televisie! We sloten we het jaar met een warm
gevoel af in de huiskamers van heel VPRO-kijkend Nederland: tijden de kerst waren we vijf
avonden lang te zien in de serie ‘De kracht van de kringloop’. Ook daar vertelden onze
vrijwilligers ons verhaal: waarom we doen wat we doen, hoe we het doen en hoe belangrijk het
is wat we met z’n allen doen.
Want het blijft nog steeds hard nodig om plekken te creëren waar we iedereen zinvol kunnen
laten meedoen. En dat we met z’n allen spullen zo veel mogelijk hergebruiken. Jij als klant,
als inbrenger of als samenwerkingspartner maakt dat samen met ons mogelijk!
Stéphanie de Groot, manager Estafette
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gemiddeld 432 vrijwilligers waren bij ons
om aan hun (verbeter)traject op gebied van scholing,
betaald werk, zingeving of welzijn te werken

in 2019 realiseerden we met z’n allen
1.077 ton minder Co2- uitstoot.
Jouw aankoop droeg daar aan bij!

Estafette had 28 vaste gepassioneerde
krachten in dienst om alle processen te begeleiden

we hebben 1.103 ton goederen nieuwe
doorgegeven en dus gered van de afvalberg

ruim 100 studenten & scholieren
vonden bij Estafette dit jaar een waardevolle
leer-/werkplek

we hebben 78,6% hergebruikt gerealiseerd,
49,1% door verkoop van (gerestylede) spullen
in de winkels, 29.5% door doorgeven van
spullen aan derden voor recycling

moesten we door brand één van onze 7
recyclewinkels in Friesland (Sneek)
missen :(
in 2019 hadden we ruim 940.000
‘happy customers’ in onze winkels

590 voetbalvelden aan opppervlakte
bos zijn hiermee bespaard gebleven. Dit staat
gelijk aan 147.534 bespaarde bomen!
ter vergelijking:

435 woningen kunnen

met die besparing jaarlijks verwarmd worden

Ieders talenten benutten en blijven gebruiken wat er al is. Dat is wat Estafette graag doorgeeft aan volgende generaties.

