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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dulon Store in het Centrum van Ede officieel geopend
Bart Omlo, raadslid van de gemeente Ede voor de VVD verricht op donderdag
18 oktober de feestelijke opening van de Dulon Store. Hij doet dat samen met
Lenie van Emmerik, projectleider, Roelf Jager manager van Restore kringloop,
studenten van het Dulon College en Jessica Koomen, ambassadeur Gelukkig
Winkelen.

Bart Omlo geeft aan dat de gemeente Ede graag investeert in een levendig centrum.
“Wat is mooier dan het samenbrengen van ondernemers en onderwijs met een
initiatief zoals hier vandaag gestart is? Kansen grijpen doe je samen en daarvan is
dit een mooi voorbeeld.
Het Dulon College stapt uit de comfortzone en gaat aan de slag in de praktijk.
Restore kringloop beweegt zich op het snijvlak van sociale werkgelegenheid en het
stimuleren van hergebruik van goederen. Daarmee creëert Restore kringloop
kansen. Ook groeit zo de bewustwording bij jongeren voor een duurzame wereld.”
Lenie van Emmerik vindt het contact met de ondernemers in dit project uitdagend.
“Maar belangrijker nog is het dat de studenten de verantwoordelijkheid voor de
winkel krijgen. We geven daar les, maar er zijn ook klanten. Na vandaag hopelijk erg
veel.”

De samenwerking met Restore kringloop is voor het Dulon College een vaste basis.
Van Emmerik zegt daarover: “De studenten van de afdeling Handel leren door dit
partnerschap duurzaam ondernemen. Ze zoeken zelf de goederen uit, etaleren en
verkopen. Dit is een mooie stap in hun ontwikkeling. Ook bij A12Toys.com mochten
de studenten zelf de collectie samenstellen. Samen willen we de inwoners en
toeristen van Ede een bijzondere winkelervaring bieden in de Dulon store.”
Roelf Jager onderstreept dat duurzaamheid een belangrijk thema is in de
ontwikkeling van jongeren. “Veel scholen pakken dit gelukkig op. Ondernemend
gedrag past bij de arbeidsmarkt van nu. Binnen de groep studenten kan ieder hier de
eigen talenten ontwikkelen.
Ook in de andere gemeenten waar Restore kringloop actief is, toonden
onderwijsinstellingen interesse in deze vorm van samenwerking. Dat juichen we
natuurlijk toe. Dus wie weet welk vervolg dit krijgt.”
Ook vrijwilligers kunnen in de Dulon Store aan de slag. Aanmelden kan bij Restore
kringloop via www.restorekringloop.nl/contact
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Meer informatie over dit project of soortgelijke initiatieven geeft Roelf Jager, manager
Restore kringloop: (06) 83 17 30 15.
Lenie van Emmerik, projectleider Dulon College is bereikbaar via (06) 27 51 79 00

