
Stof tot nadenken was een initiatief van Economie en Geloof, een 
werkgroep van de PKN Assen. Doel van dit project: Gedurende twee 
seizoenen de gemeenteleden bewust te maken van duurzaamheid bij hen 
thuis: in hun kledingkast. We wilden inspireren, stimuleren en verdiepen. 
Subdoelen: het samenwerken tussen verschillende groepen, wijken en 
werkgroepen in de PKN Assen bevorderen. Een beweging vormen die 
bewust duurzamer wordt.

Solidair
Groningen & Drenthe

In de voorbereiding hebben we verschillende organisaties 
en personen gesproken met de vraag om mee te denken:
Linda Dijkstra (van Bee Dressed- BD) De drijfveer van 
BD is de wens om de textiel koopverslaving stop te zetten 
door de klant bewust te maken van de impact van de 
textielindustrie. 
Er zijn vele, mogelijk zelfs genoeg, goede en duurzame 
initiatieven en beelden om de textielindustrie te 
verduurzamen. Tegenwicht is dat de machines nog steeds 
op volle toeren werken om meer flutkleding in de schappen 
te krijgen. Een deel van deze kleding wordt verbrand of 
gestort, nog voordat die gedragen is. 

Ideeën:
•  Fashion Party
•  Textiel Lab in een PopUpStore, bv kinderworkshops
•  KledingRuilParty ook in een PopUpStore. 
•  Maak-een-Jas-met-een-Verhaal-Workshop cursus
•  Organiseer een Kleding Challenge  

Bijv: Koop 3 (of 6?) maanden geen nieuwe kleding. 
•  (Kinderkleding)ruilbeurs ook in de PopupStore.
•  Modeshow van zelfgemaakte kleding
•  Kinderen van Kindernevendienst maken vlaggetjes of 

poppen of theemutsen van kapotte kleding

Onderwerpen, bv per kwartaal of half jaar:
Ontwerp en productie:
•  Mode en langdurig gebruik
•  Milieubelasting productie
•  Werkomstandigheden productie
•  Materialen en milieubelasting
•  Van grondstof tot product
•  Presentatie modevakschool
•  3D printen van kleding
•  Lezing
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