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We bieden toekomst aan mens en milieu

Kringkroniek
Den Azalee koopt industriële loods en
gebouwen van vroegere Nobels-Peelman

Ik geef om De Kringwinkel omdat ...
Jenny Lebacq

… die mij laat zien dat alles
op zijn eigen manier waardevol
en bijzonder kan zijn.
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Kringkroniek

Azalee nieuws

Talentvolle medewerkers in beeld
Eind augustus kwam fotografe Marieke van het Kringmagazine langs, voor
een aantal leuke foto’s van enkele medewerkers met bijzonder talent. Ze
zullen staan blinken in het nationale Kringmagazine dat in oktober verschijnt
naar aanleiding van de Dag van De Kringwinkel. De Kringkroniek liep alvast
mee in het spoor van Marieke.

Kringkroniek

Azalee nieuws

8.900 vierkante meter fabriekssite voor uitbreiding Den Azalee

Directeur Peter Maris geeft meer uitleg aan voorzitter Mike Nachtegael (links),
secretaris Tjeu van Diessen en penningmeester Luc Vermeiren (rechts).
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Kringkroniek

Den Azalee blijft koploper in verkoop
tweedehands en hergebruik goederen

Vind ons ook leuk op facebook
www.facebook.com/denazalee

1.600 volgen intussen Den
Azalee op de sociale media

De Kringwinkels van Den Azalee hebben in 2016 maar liefst 1.551 ton tweedehands goederen verkocht. Dat is
67,9% van wat we in totaal inzamelden, en staat gelijk voor een hergebruik van 10,8 kg per inwoner in ons
werkingsgebied. Daarmee blijft Den
Azalee één van de koplopers wat betreft het hergebruik in Vlaanderen.
In 2016 hebben we in totaal 2.283 ton
textiel en goederen ingezameld, tegenover 2.160 ton in 2015. Ook dat is
opnieuw een stijging.

Voor het eerst organiseerden we in mei een Dag van De Gever. De rode loper
lag uitgerold en onze medewerkers bedankten alle gevers die goederen brachten met een cup-cake, gebakken door onze catering De Variant. Er daagden in
totaal 380 gevers op. Onze attentie deed de gevers veel plezier. Zo kwam Anita
Braem met haar twee kleinkinderen Aron en Tristan enkele herbruikbare spullen schenken. "Ik doe dat altijd', vertelt Anita. 'Nog herbruikbare spullen weggooien doe ik nooit. Anita en haar kleinkinderen genoten van de cupcake en ze
gingen bovendien nog met een knuffel naar huis. Bert kwam met kleine Cor wat
spullen brengen. 'We hebben blijkbaar een goede dag uitgekozen om onze
spullen van zolder te halen en naar Den Azalee te brengen’, reageerde Bert.
Een groepsfoto vlak voor de opening van onze Retrodag, één van de
succesvolle jaarlijkse themaverkopen
De totale omzet in al onze Kringwinkels is in 2016 met gemiddeld 14%
gestegen. We krijgen in de 3 Kringwinkels samen nu 705 betalende klanten per dag over de vloer.

ALLE DIENSTEN GROEIEN
Nieuwe investeringen en productieaanpassingen hebben gezorgd voor
een groei van gemiddeld 5% over
alle afdelingen en diensten van Den
Azalee

Plaatjes en praatjes voor Radio 2
Op een warme namiddag arriveerde in
ons sociaal restaurant De Variant een
medewerkster van Radio 2.

Ze mochten elk vijf lievelingsplaten
aanvragen en vertellen waarom ze de
nummers zo tof vinden.

Voor het radioprogramma Plaat
Préféré duwde ze vier medewerkers
de microfoon onder de neus.

We leerden dat Vlaamse liedjes luisteren een goede manier is om het Nederlands onder de knie te krijgen, disco
nog steeds hip is, maar de meeste liedjes nog altijd pure nostalgie blijven.

V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 201700905

Dit schitterende resultaat kunnen we
niet behalen zonder onze klanten,
onze gevers, al onze partners en stakeholders.

ALLE MEDEWERKERS
BEDANKT VOOR DE INZET
We bedanken iedereen voor het vertrouwen in onze organisatie. Niet in
het minst willen we al onze medewerkers bedanken. Zonder hun inzet kunnen we onze opdracht en onze missie
nooit met zo’n succes uitvoeren.

