TEXTIEL

NATUURLIJKE STOFFEN

SYNTHETISCHE STOFFEN

Vroeger werd textiel gemaakt van
natuurlijke stoffen zoals katoen,
linnen en wol.

Tegenwoordig wordt textiel vaak gemaakt van
synthetische stoffen zoals nylon en polyester.

WEETJE
Het label laat zien
of je kledingstuk
van natuurlijke of
synthetische stoffen
is gemaakt.

WEETJE
Veel van onze kleding
wordt nog steeds van
katoen gemaakt.

Een mondkapje
van katoen.
Veilig en goed
voor het milieu.

REFUSE

Textiel van
natuurlijke
stoffen:

Een mondkapje
waar plastic in
verwerkt zit.
Veilig maar
slecht voor
het milieu.

Afbreektijd gemiddeld:
1-5 jaar.

Textiel van
synthetische
stoffen:
Afbreektijd: nooit.
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REUSE

REDUSE
Minder textielafval

Kleermakers
Raúl en Luis maken
keukenschorten
en andere
kledingstukken van
oude lapjes textiel.

Repareer kapotte kleren met
de hand of met de naaimachine.

Hoe zuinig ben jij op je kleding?

RECYCLE
Sportschoenen van plastic
uit de zee. Zou jij ze dragen?
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WEETJE
In 2030 wil Adidas al haar
sportschoenen maken van
gerecycled plastic.

REFUSE

Wat doen we met afval van textiel?
SLECHT

Fleece stof wordt
gemaakt van plastic
en is licht en koel. Elke
keer als je deze stof
wast laten er plastic
microvezels los.
Dat is slecht voor
het milieu.

BETER

BEST

REUSE
TIP
Oude kleding.
Maak er iets moois van!

Oude kleding
kun je weggooien.
Je kunt het ook
weggeven, ruilen
of verkopen.

REUSE

Wat doe
jij met
je oude
kleding?

TIP

TIP
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WEETJE

RECYCLE

Textiel container
In veel landen kun je oude kleren
wegbrengen om te recyclen.

#SecondHand
Wereldwijd kopen steeds meer
mensen tweedehandskleding.

Vind jij dat een goed idee?

Goedkope
kleding,
goedkope
kinderarbeid

Recycle Design

In sommige landen
werken jonge kinderen
onder slechte
omstandigheden in
de kledingindustrie.

Steeds meer modeontwerpers
maken ontwerpen
van recyclematerialen.

Is dat goed voor het milieu?

De mode-industrie
wil dat jij vaak nieuwe
kleren koopt.

Denk je dat dit goed
is voor het milieu?
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