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 Tijdens deze Fashion Revolution week organiseert Kringloopwinkel 
 Okazi Hasselt een unieke modeshow met tweedehands kleding en 
 accessoires. 

 Hasselt, 19 april 2022 - Van 18 tot en met 29 april is het Fashion Revolution Week in 
 Hasselt. Verschillende Hasseltse organisaties en winkels zetten samen met Stad 
 Hasselt hun schouders onder diverse activiteiten om iedereen bewust te maken hoe 
 we duurzamer kunnen omgaan met kleding. Bij Kringloopwinkel Okazi in Hasselt 
 installeren we op donderdagavond 21 april een heuse catwalk. Onze eigen helden, 
 medewerkers van De Springplank vzw en hun familieleden, tonen met veel trots de 
 perfecte outfits voor een feestelijk avondje uit, casual naar school of het werk, om te 
 gaan sporten en een kleurrijke vakantielook. We maken er trouwens een nocturne 
 van: na de modeshow kan iedereen vol inspiratie nog tot 21 uur zelf de kledingrekken 
 bij Okazi Hasselt induiken op zoek naar een leuke tweedehands outfit! 

 Door de organisatie van deze unieke modeshow willen we mensen inspireren. Iedereen is 
 dus van harte welkom. We willen laten zien dat je voor elke gelegenheid bij Kringloopwinkel 
 Okazi de gepaste outfit op de kop kan tikken, en dat voor het hele gezin. Of je nu op zoek 
 bent naar het perfecte kleedje, de bijpassende schoentjes en een juweel of sjaaltje of een 
 strak mannenpak voor een avondje uit, gewoon casual naar school, het werk of een dagje 
 naar de stad, comfortabele sportkledij of spullen om je valies te maken voor een vakantie 
 naar de zon … je vindt het allemaal in de kringloopwinkel. 

 En een tweedehands outfit, dat is niet alleen goed voor de portemonnee maar op die manier 
 help je ook de afvalberg verkleinen en moeten er minder nieuwe producten geproduceerd 
 worden. De kledingindustrie behoort helaas nog steeds tot de top 5 van meest vervuilende 
 industrieën. En last but not least: wij zijn niet zomaar een tweedehands winkel. 
 Kringloopwinkel Okazi is een initiatief van maatwerkbedrijf De Springplank vzw uit Hasselt. 
 Als maatwerkbedrijf geven we een job en opleiding op maat aan mensen die (nog) niet 
 terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Onze inkomsten vloeien integraal terug naar 
 sociale tewerkstelling. Vandaar ook onze slogan: Tweedehands, buitenkans … en dat dus in 
 drievoud! 



 De modellen die onze zorgvuldig samengestelde en unieke collectie van kleding, schoenen 
 en accessoires zullen showen zijn trouwens onze eigen medewerkers en hun familieleden. 
 Door de dag geven ze het beste van zichzelf in de kringloopwinkel van Hasselt, in het 
 sorteerteam in ons magazijn in Kiewit of in het naaiatelier van Flagbag. 

 “We zijn ontzettend trots dat onze eigen medewerkers en hun familieleden meteen 
 enthousiast waren om als model te lopen op onze catwalk. Ze hebben er zin! En of ze zullen 
 schitteren: studenten van KTA2 uit Hasselt zullen hen helemaal klaarstomen met de perfecte 
 haartooi en make-up”, aldus Heidi Pex, Verantwoordelijke Communicatie van De 
 Springplank vzw. 

 De modeshow praktisch 

 Waar?  Kringloopwinkel Okazi, Sint-Truidersteenweg  150 in Hasselt 

 Wanneer?  Donderdag 21 april om 18u30. Kringloopwinkel  Okazi Hasselt blijft die dag 
 uitzonderlijk open tot 21 uur. Het brengerspunt aan de achterkant van de winkel sluit die dag 
 wel zoals gewoonlijk om 17 uur. 

 Maatwerkbedrijf De Springplank vzw 

 Bij de Springplank vzw geloven we in een betere en duurzame samenleving met een 
 maximaal hergebruik van goederen en grondstoffen, een samenleving waar iedereen een 
 job kan uitoefenen die bij zijn of haar talenten past, waar iedereen financieel onafhankelijk is 
 en waar we resoluut kiezen voor duurzame mobiliteit. 

 De Springplank vzw is een  maatwerkbedrijf  : onze kerntaak  bestaat erin werk en 
 ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone 
 arbeidsmarkt. Ze krijgen bij ons een job die competentieverbredend werkt en waar ze 
 arbeidsvreugde uithalen. Omdat werk een belangrijke hefboom is voor een beter leven. Om 
 zoveel mogelijk mensen de kans te geven een job uit te oefenen die bij hun talenten past, 
 zijn we actief op diverse domeinen: kringloopactiviteiten “Okazi” met winkels in Hasselt en 
 Sint-Truiden, upcycling met Flagbag, recycling met Creazi, de montage en assemblage van 
 (bedrijfs)fietsen met Velovisie, het verhuur en onderhoud van fietsen via 
 fietsparadijslimburg.be, de uitbating van de fietspunten aan de stations van Genk, Hasselt, 
 Sint-Truiden en op de Portavida Welzijnscampus in Genk en de conceptstore met vintage 
 loft Hendrikshuis in het centrum van Hasselt. 

 Contact 

 De Springplank vzw, Stadsheide 6, 3500 Hasselt 
 Heidi Pex, Verantwoordelijke Communicatie: +32 487 57 37 09  heidi.pex@okazi.  be 

 Meer info over Kringloopwinkel Okazi:  www.okazi.be 
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