OMRIN

ESTAFETTEWINKEL HARLINGEN BELEEFT WEDERGEBOORTE

Herrezen uit de as

In juli 2014 werd de Estafette-kringloopwinkel in Harlingen landelijk nieuws, toen een gigantische
vlammenzee het pand in as legde. Jarenlange arbeid en een enorme hoeveelheid artikelen gingen letterlijk
in rook op. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en mogen de medewerkers van de Estafette hun
intrek nemen in een gloednieuw pand. “Het was keihard werken, maar we zijn ontzettend blij.”
Kringloop
Coby Idzenga werkt al een
behoorlijke tijd voor Omrin,
dat met de Estafette-keten zeven
kringloopwinkels door geheel
Friesland heeft opgezet. Volgens
haar is het principe van deze winkels
precies datgene waar Omrin voor
wil staan. “Het sluiten van de
kringloopketens, dat is het doel”,
vertelt ze. “Dus hergebruiken
wat hergebruikt kan worden
en uiteindelijk zo min mogelijk
afval produceren. In deze tijd
met schaarse grondstoffen is dat
natuurlijk een hele goede tendens.
Er is zó veel opnieuw te gebruiken,
als je nu bij ons in de winkel staat,
kijk je je ogen uit. Er is ontzettend
veel te doen en het is goed dat dat
bewustzijn er nu ook echt is.”
Ontreddering
De brand in Harlingen zorgde
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vorig jaar voor ontreddering bij
de medewerkers van de winkel.
“De Estafette-winkels hebben veel
mensen in dienst, die hier actief zijn
voor een werkgelegenheidsproject,
vrijwilligerswerk, of dagbesteding”,
vertelt Idzenga. “Voor die mensen
valt opeens een vorm van stabiliteit
en ritme weg en dat is heel
vervelend. Natuurlijk, we hebben
tijdelijk een klein pandje kunnen
gebruiken aan de overkant van de
straat, maar het feit dat we nu een
compleet nieuw pand hebben,
betekent heel veel voor ons. Ook
veel werk, trouwens. Het pand
werd kaal opgeleverd en dus
moesten we de inrichting helemaal
zelf verzorgen. Ik geloof dat we
duizenden artikelen door onze
handen hebben laten gaan. Een zeer
arbeidsintensieve tijd, maar het is het
allemaal waard.”

Textiel
Met name de kleding is een grote
factor binnen de kringloopwinkels.
“Textiel wordt los ingezameld
in Nederland en in veel Friese
gemeentes voert Omrin de
inzameling en sortering uit tussen
wat wel bruikbaar is en wat niet.
Omrin werkt hierin samen met
onder andere Reshare in een
sorteercentrum”, gaat Idzenga verder.
“Wat verkocht kan worden, komt
dan in de winkels.”
“En het is fijn om te zien dat de
medewerkers overal in deze winkels
wel werk kunnen vinden. De kassa,
de horeca, het schoonmaken, ze
vinden altijd wel iets waar ze goed
in zijn en waar ze mee aan de
slag kunnen. En nu we echt weer
in een nieuw pand aan de slag
kunnen, hebben ze hun ritme en
dagbesteding definitief terug.”

Een nieuw begin
De opening van het nieuwe pand
vond plaats op 3 oktober en gold
echt als een nieuw begin. Samen
met de wethouder en de voormalig
filiaalleidster, werd het estafettestokje
doorgegeven aan een nieuwe
generatie. “De nieuwe winkel is
helemaal toekomstbestendig”,
besluit Idzenga. “We hebben de
afgelopen tijd de handen letterlijk
vol gehad, maar ik heb hele goede
hoop op een prachtige toekomst.
Het is heel bijzonder dat zoiets
moois kan ontstaan uit zo’n
vreselijke gebeurtenis.”

Coby Idzenga
Geboren

22 oktober 1969 te Lippenhuizen.
Hobby’s

Sport, buiten zijn, koken, eten.
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