Persbericht: opening Retoucheshop
In het kader van de impulssubsidies voor innovatie binnen de sociale economie keurde de
provincie Antwerpen een subsidie dossier goed voor de oprichting van een Retouche atelier in
De Kringwinkel Geel.
De opening van de Retoucheshop past in de algemene doelstelling van het globale subsidie
dossier ‘heroriëntering arbeidszorg riching doorstoom’: het aanbieden van een brede waaier
van technische en arbeidsmatige competenties aan de doelgroep arbeidszorg om de kans op
activering en doorstroming naar de reguliere of sociale economie te verhogen.
Met onze goedgekeurde projecten beogen we de groei van de persoonlijke ontwikkeling van
onze arbeidszorgmedewerkers onder meer in het kader van verdere doorstroming.
Bovendien bieden we met onze Retoucheshop een extra service aan onze Kringwinkelklanten.
Zij kunnen hun eigen kleding, of kleding die in De Kringwinkel werd aangekocht, door onze
diensten in orde laten brengen.
Natasha, medewerkster Retoucheshop: ‘Kleding leren herstellen is mooi meegenomen, zeker
toekomst gericht om een baan te vinden in deze sector. Voor privé gebruik is dit ook wel
handig. Het is goed voor mijn zelfvertrouwen.
Naar De Kringwinkel toe is het handig voor mensen om hun kleding die ze kopen rechtstreeks
te kunnen laten verstellen door mensen die er voor opgeleid zijn.”
Suz, medewerkster Retoucheshop: “In mijn vorig leven had ik een leidinggevende functie,
maar door omstandigheden ben ik uit de running geraakt. Ik heb de mogelijkheid gekregen om
hier in deze werkplaats terug een opstart te maken. Door hier te werken merk ik dat ik terug
meer en meer zelfvertrouwen vergaar. De Retoucheshop is voor mij een serieuze uitdaging.
Terug vanaf nul beginnen en mee helpen een project uit de grond stampen geeft mij geweldige
voldoening. Zoveel zelfs dat ik samen met Leen (de Werkbegeleidster van De Retoucheshop)
ondertussen al twee jaar de opleiding Retouches in avondonderwijs volg. De bedoeling is dat ik
doorgroei naar een leidinggevende functie binnen de Retoucheshop. Een traject dat ik zeer
serieus neem. Ik geef iedere vrijdagnamiddag opleiding aan collega’s met interesse in een job
in onze Retoucheshop. Een zeer goede praktische proef om terug de banden met mijn verleden
op mijn eigen tempo aan te halen.
Hoe het ook verder verloopt, we maken van onze Retoucheshop een succesverhaal!”
Leen Vanderheyden, werkbegeleider arbeidszorg en drijvende motor achter het textielatelier:
“We proberen onze arbeidszorgmedewerkers zoveel mogelijk kansen te geven om hun talenten
te ontplooien. De opening van een retouchedienst is goed voor onze klanten en mogelijk een
springplank voor onze medewerkers om elders werk te vinden.”
Met dit bericht willen we u graag uitnodigen op de officiële opening van onze
‘Retoucheshop’ op zaterdag 15 oktober (Dag van De Kringwinkel) in De Kringwinkel
in de Heidebloemstraat 93 in Geel.
Om 13 uur zal gedeputeerde voor sociale economie, Peter Bellens, dit nieuw initiatief
van De Kringwinkel Zuiderkempen officieel openen.
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Opgelet: door wegenwerken is onze site in Geel als volgt bereikbaar:
Via de toegang via Stationsstraat/Rozendaal/Fabriekstraat. Rozendaal en Fabriekstraat zijn
hiervoor in beide richtingen open gesteld.
Dit is de route die je moet volgen:



Als je het NMBS station passeert neemt u na het station de eerste straat links
(Rozendaal) en opnieuw de eerste straat links (Fabrieksstraat).
Als je van de andere richting komt neemt u in de Stationsstraat de laatste straat rechts
vóór het NMBS station (Rozendaal) en dan de eerste straat links (Fabrieksstraat).

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Nico Peeters, stafmedewerker, op het
nummer 0485 74 60 78.

In opdracht,
Jan Cools
Stafmedewerker communicatie
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