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100% Schoon 
is een organisatie 

van Stad Hasselt en 
11.11.11 vzw.

Snijd een basisaanbod 
van grote modeketens 

fijn. Leg dat op een bedje 
van exclusieve boetieks. Voeg 

daaraan een snuifje elegante 
tweedehandswinkels toe. Breng op 

smaak met eigen ontwerpers. Kruid af 
met juweeltjes van accessoires. Dien op in 

een excellent modemuseum. Ziedaar, in een 
notendop, Hasselt Modestad.

Kleding: je kiest ze zelf en ze draagt bij tot wie je bent. 
Meer nog: met kleding laat je jezelf zien zoals je wil dat je bent. 

Kleding brengt een verhaal: jouw verhaal. Maar ook de kleding zelf 
heeft een verhaal: dat van wie ze heeft gemaakt, dat van wat ze is 

gemaakt. En daarover gaat 100% Schoon. Want mode mag en moet ook 
eerlijk en duurzaam zijn.

Onder toenemende druk van jou, koper van kleding, zorgen steeds meer 
merken voor betere arbeidsvoorwaarden voor wie jouw garderobe in elkaar 
steekt. Samen met de andere consumenten vraag je terecht meer aandacht 
voor duurzame mode: minder schadelijke stoffen bij de productie, een langere 
levensduur.

Geniet van je kleding, ze is wie je bent. Maar vraag ook eens bij je leverancier 
of ze onder goede omstandigheden voor mens en milieu is geproduceerd. En 
vertel dan ook dat verhaal als je haar draagt. Het is interessant en tijdloos. 
Wedden dat het gehoord en nagevolgd zal worden?

VERTEL HET 
VERHAAL 
VAN JOUW 
KLEDING
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Joost Venken 

Schepen van Duurzaamheid Hasselt
Hilde Claes 
Burgemeester Hasselt



Kleding, we kunnen niet zonder. We dragen 
ze om onszelf te beschermen en omdat de 
sociale gedragscode dat zo voorschrijft. We 
dragen ze ook om onszelf uit te drukken, om 
te tonen wie we zijn en waartoe we behoren. 
Dat laatste wordt steeds belangrijker en grote 
kledingmerken en –ketens spelen hier dan ook 
gretig op in. Zij zorgen meerdere keren per jaar, 
soms per maand, voor nieuwe collecties in de 
laatste trends en kleurtjes.

Velen kennen het 
fenomeen: een overvolle 
kledingkast en toch niets 
hebben om te dragen. 
Of dat hoekje in de kast 
met miskopen waar het 
prijskaartje nog aanhangt. 
De ongebreidelde honger 
van de consument naar 
trends en hypes aan lage 
kostprijs zorgt jammer 
genoeg niet alleen voor 

keuzestress en miskopen, maar ook voor een 
enorme impact op mens en milieu. Want 
wist je dat de kledingindustrie niet alleen de 
tweede grootste industrie ter wereld is, maar 
ook de tweede meest vervuilende? 
Zo is alleen al de productie van katoen 
- nog steeds de meest gebruikte stof voor 
kleding - verantwoordelijk voor gigantische 
schade vanwege het grote pesticiden- en 
waterverbruik die nodig zijn voor de teelt. 
Daarnaast zorgt het bleken, kleuren en fixeren 
van textiel voor sterk verontreinigde rivieren 
en grondwater. Dit is niet alleen slecht voor 
het milieu, maar het productieproces blijkt ook 
erg schadelijk voor de arbeider die de kleding 
maakt én voor de consument die de kleding

draagt. Van heel wat toxische 
substanties die terug te vinden zijn 
in onze kleding is immers bewezen 
dat ze kankerverwekkend of 
hormoonverstorend zijn.

Over de herkomst van onze kledij 
weten we bitter weinig: waar ze 
geproduceerd werd, door wie en in 
welke omstandigheden. Het gros 
van onze kledij wordt nog echt met 
de hand gemaakt, voornamelijk door 
vrouwen met vliegensvlugge vingers 
achter de naaimachine. Dit vergeten 
we soms wanneer we een T-shirt 
voor €5 kopen. Wereldwijd werken 
er maar liefst 30 miljoen mensen in 
de kledingindustrie, voornamelijk in 
China, India en Bangladesh vanwege 
de lage loonkost. 

Dat die miljoenen arbeiders lang niet 
allemaal in goede omstandigheden 
werken, kwam opnieuw onder de 
aandacht door de instorting van een 
confectiefabriek nabij de hoofdstad 
van Bangladesh in 2013. Meer 
dan duizend mensen lieten daarbij 
het leven. Ondanks de slechte 
toestand van het gebouw, gingen de 
werknemers toch aan de slag. De 
nieuwe collectie moest immers tijdig 
in onze winkels hangen. 

Naar aanleiding van het wereldwijde 
protest dat daarop volgde, 
veranderde er wat in Bangladesh. 
Maar onveilige werkomstandigheden 
en te weinig loon zijn nog steeds 
de grootste problemen waar de 
arbeiders in de kledingindustrie 
mee kampen, en dat eist zijn tol. In 
Cambodja is flauwvallen schering 
en inslag bij de werknemers van 
kledingfabrieken. De oorzaken 
zijn ondervoeding en stress. Ze 
beschikken vaak over minder dan  
€1 per dag om zichzelf en hun 
familie te voeden, en dat voor        
12 tot 16 uur werk. 

Wij kunnen als consument niet 
blind blijven voor deze problemen. 
Mode is immers geen ver-van-mijn-
bed-show, ze zit net erg dicht op 
je huid. Blader daarom zeker door 
naar de volgende pagina’s waarin 
we je op weg helpen om zelf actie 
te ondernemen en duurzamer te 
shoppen. Want er leuk uitzien en 
tegelijkertijd iets moois doen voor 
mens en milieu geeft een extra goed 
gevoel, toch?

Voor de giftige waarheid achter onze kleding, check de detox-campagne van 
Greenpeace op www.greenpeace.org

Voor meer info over het verhaal achter onze kleren kan je terecht bij de Schone 
Kleren Campagne. Deze organisatie voert sinds jaar en dag actie voor betere 
werkomstandigheden in de kledingindustrie.
www.wijwillenschonekleren.be – www.schonekleren.be4 5
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“Eerlijke kledij is ontworpen, ontwikkeld, 
gesourced en geconfectioneerd op 
een respectvolle manier. Dat kan 
eender waar ter wereld gebeuren 
zolang de werkomstandigheden en 
de vergoedingen hiervoor correct 
zijn. Duurzame kledij is ontworpen en 
ontwikkeld met het oog op de lange 
termijn en liefst dan ook nog eens 
op een eerlijke manier. Duurzame 
ontwerpen zijn dus eerder klassieke 
modellen die uitgewerkt zijn in 
kwalitatieve materialen en bijgevolg 
minder gevoelig aan hypes.”

Niemand wordt beter van een 
spotgoedkoop product
“Textielarbeiders in lagelonenlanden 
werken meestal in onwaarachtige 
omstandigheden. Het lijkt wel alsof het 
rijke westen baat heeft bij de goedkope 
kledij die daar wordt gemaakt. 

Deze kledij is echter minderwaardig 
op alle vlak. Ze werkt een ontzettende 
verkwisting van energie, grondstoffen 
en menselijk kapitaal in de hand. Wat 
vaak wordt vergeten, is dat niemand 
echt beter wordt van zo’n spotgoedkoop 
product. Op lange termijn zal iedereen 
delen in de schade.”

Zo moeilijk is het niet
“Ik ga ook zoveel mogelijk voor duurzame 
producten en koop voor mezelf liefst 
tijdloze modellen in beperkte kleuren, 
als het even kan in België of eerlijk 
geproduceerd of tweedehands. Enkel 
voor mijn kindje heb ik nog weinig 
alternatieven gevonden qua duurzame 
producten dus daar ga ik af en toe nog 
de mist in.”

Niet instinctief aankopen
“Ik probeer een goed overzicht te 
houden van wat ik reeds heb door af 
en toe de kast eens ondersteboven te 
draaien. Ook is het kennen van 

je lichaam en weten hoe je je wil 
kleden belangrijk om gericht op zoek 
te gaan naar kleding. Je vermijdt dan 
dat je thuiskomt met een instinctieve 
aankoop. Die geeft na de aanvankelijke 
roes van de vangst maar weinig 
voldoening meer.”

Schenk je hart aan kleding
“Ik heb een bloedhekel aan de 
samenwerkingen van grote ketens 
met high fashion merken. Daarbij 
is men enkel uit op massahysterie 
en winstbejag. Ik probeer vooral te 
ontdekken waarom ik zo gelukkig word 
van bepaalde van mijn lievelingskleren. 
En ik vraag me dan vervolgens af of 
een mogelijke nieuwe aankoop mij even 
gelukkig kan maken. Zoals in de liefde 
moet je je hart ook niet schenken aan 
de eerste de beste. Kledij is in het beste 
geval met liefde gemaakt. Dan vind ik 
het wel zo eerlijk om bij het aankopen 
dezelfde gevoelens op te wekken.”

Innovatieve en relevante kleding
“In mijn collecties pas ik zoveel mogelijk  
eerlijke en duurzame principes toe door 
enerzijds alles in België te produceren 
en anderzijds alle stoffen zo lokaal en 

hoogwaardig mogelijk aan te kopen. Zo 
komt al onze lycra uit België, de zijde 
uit Frankrijk, de jersey uit Oostenrijk 
en de hardware uit Duitsland. Ik 
werk ook meestal in tijdloze kleuren 
zodat de stuks veel langer draagbaar 
zijn. Ik vind het belangrijk om vooral 
innovatieve en relevante kleding te 
brengen en vind het systeem van 
seizoenen voorbijgestreefd. Goed 
luisteren naar wat reeds bestaat en 
waar mensen verder naar verlangen is 
mijn motto. Zo maak je een product 
dat levensvatbaar is, dat er toe doet 
en dat mensen zullen koesteren. Ik wil 
niemands tijd verdoen met het maken 
van mainstreamproducten, want daar 
wordt niemand gelukkig van.

Minder aankopen
“Ik hoor nog heel veel tegenwind bij 
eerlijk shoppen. Bijvoorbeeld dat het te 
duur is, of dat je niet weet waarheen, 
en dat duurder niet noodzakelijk beter 
is. Eerlijk is inderdaad meestal duurder, 
maar je hoeft ook gewoon niet zoveel 
aan te kopen. Bij tweedehandskleding 
vind ik soms ook waanzinnige schatten 
voor een paar euro. Dat geeft je dan 
weer een uniek kledingstuk. Zolang we 
maar allemaal zo blij mogelijk blijven en 
worden van mode want daar dient het 
tenslotte toch voor.”

Murielle Scherre 
is de Belgische 
lingerieontwerpster 
achter het in 2003 
gelanceerde lingeriemerk 
‘la fille d’O’. Ze vindt dat 
mensen zich meer bewust 
moeten worden van wat 
ze kopen. Ze zouden 
moeten kiezen voor 
zoveel mogelijk eerlijke 
en duurzame kleding.

www.lafilledo.com



Geef je stem! Steun organisaties en initiatieven die opkomen voor duurzame en eerlijke productie, 
zoals de Schone Kleren Campagne. Of trek je stoute schoenen aan en mail je favoriete merk met 
de vraag waar en in welke omstandigheden het zijn kleding laat produceren. Als klanten massaal 

aangeven dat ze schone kleren willen, dan moeten producenten uiteindelijk wel volgen.

TWEEDEHANDS EN VINTAGE Door tweedehands te kopen, verkleinen 
we de afvalberg en geven we      
kledingstukken een nieuw leven. 

 Assepoes 
Bampslaan 37
3500 Hasselt 

Vennestraat 112
3600 Genk

In deze twee winkels vind je tweedehands- 
en vintagekledij. Ze zijn een initiatief 
van vzw ATOS en draaien volledig op 
vrijwillige medewerkers. Bovendien 
gaat de opbrengst van deze winkels 
naar ontwikkelingsprojecten in derde-
wereldlanden. 

Kringwinkel Okazi
Sint-truidersteenweg 150 

3500 Hasselt
Naamsesteenweg 239 

3800 Sint-Truiden

In kringwinkels vind je steeds een 
ruim aanbod aan tweedehandskleding 
en -accessoires. Daarnaast biedt de 
Kringwinkel een job, een opleiding en 
een toekomstperspectief aan mensen 
die weinig of geen kansen krijgen op de 
gewone arbeidsmarkt. 

 Streisant 
Persoonstraat 20

3500 Hasselt

Streisant focust zich op tweedehands 
merkkledij, -schoenen en –handtassen in 
degelijke staat, maar voor een 
betaalbare prijs. 

Second Life Limburg
OL Vrouwenstraat 138

3550 Zolder

Hier hebben ze naast vintage 
designmeubelen ook een ruim aanbod 
aan vintage- en tweedehandskleding voor 
dames, heren en kinderen. 

EERLIJK EN DUURZAAM Als we de kledingindustrie eerlijker 
en duurzamer willen maken, moeten 
we op zoek gaan naar modelabels 
die aandacht hebben voor goede 
arbeidsomstandigheden en een gezond 
leefmilieu. In Limburg zijn er enkele winkels 
en modeontwerpers gevestigd die deze 
doelen vooropstellen.

Natuurwinkel ’t Biokruidenierke
Sint-Truidersteenweg 22

3500 Hasselt 

Naast biologische voeding en natuurlijke 
lichaamsproducten kan je bij ’t 
Biokruidenierke ook terecht voor een 
ruime collectie aan kleding gemaakt uit 
milieuvriendelijke stoffen. Enkele van hun 
merken zijn Disana, Living Crafts, Leela 
Cotton, Mamas en Kindjes. 

Paplou ‘The Authentic Store’
Dorpsstraat 37B

3500 Hasselt

Bij Paplou vind je originele kleding en 
juwelen voor vrouwen, mannen en 
kinderen met aandacht voor ecologische 
materialen en Belgische makelij. Ook kan 
je er naar hartenlust snuisteren tussen de 
vele gadgets en leuke hebbedingen.

KOM 
   IN 
 ACTIE

Ki jk  van welke mater ia len je 
k led ingstuk i s  gemaakt .  A ls  het 
even kan ,  koop dan k led ing 
gemaakt  van hennep,  lyoce l l , 
ju te ,  bamboe,  brandnete l , 
gerecyc leerde stof fen , 
fa i r t rade-  of b io log isch katoen.

Controleer of er een keurmerk in staat. 
Aan steeds meer kleding hangen ‘groene’ 
labels zoals eco cotton, fair fashion of 
concious collection. Neem een kijkje op 
www.bewustverbruiken.be/goedgekleed 
voor alle relevante keurmerken en labels.

Check hoe jouw favoriete merk of winkel 
scoort op vlak van ethische en duurzame 
productie op de websites 
www.schonekleren.be, www.rankabrand.nl
of www.fairwear.org.

RECYCLE. Gooi je gebruikte kleding nooit 
zomaar in de vuilnisbak, ze verdient een 

tweede leven. Deponeer ze liever in één 
van de vele kledingcontainers 

(met het ethische label Solid’R) of 
breng ze naar de kringloopwinkel.

Een garderobe waarvoor geen mensen zijn 
uitgebuit en het milieu wordt gespaard? Het 
kan! Kleding moet leuk zijn, voor wie het draagt 
én voor wie het maakt. Als consument dragen 
wij ook een deel van die verantwoordelijkheid. 
Hoewel er momenteel nog niet veel 100% 
schone kleding te vinden is, zijn er toch heel 
wat tips die wij je kunnen geven voor een 
eerlijke en duurzame kledingkast. En dat hoeft 
niet altijd veel te kosten.

UPCYCLE. Wees creatief en geef oude kledij 
een nieuw leven. Zo kan je van een oude jurk 

een tas maken, of van een T-shirt een sjaal. 
Meer inspiratie vind je op internet of in de 
workshop Knap recyKleren, te boeken via 

www.laatjestrikken.be. 

Shop vintage en tweedehands. 
Niets beter voor het milieu dan oude 

kleding hergebruiken, er zijn immers geen 
nieuwe productiematerialen nodig  en we 
sparen er heel wat pesticiden, water en 

transportkilometers mee uit. 

Ga naar een kledingruilfeest of 
organiseer er zelf een. 

Meer inspiratie vind je op 
www.swiching.be 

of www.swapping.be
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In Hasselt en Limburg zijn er al heel wat merken, winkels en initiatieven te vinden die zich concentreren op duurzame en eerlijke mode. 
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Holleke Bolleke
Orgelwinningstraat 18

3582 Koersel
www.hollekebolleke.be 

Holleke Bolleke is een (web)shop voor 
kinderkleding. Hier vind je een ruim 
aanbod aan duurzame kledingmerken zoals 
Six Hugs & Rock’n Roll, Nosh Organics, 
Danefae, Maxomorra, Picnik en Ej Sikke Lei. 

Hendrikshuis
Minderbroederstraat 56-58

3500 Hasselt

Hendrikshuis is een unieke winkel met 
een uniek aanbod. Je vindt er onder 
meer de zelfgemaakte flagbags, maar ook 
de betere tweedehandskledij of leuke 
curiosa. Daarenboven is het een sociaal- 
economisch project waarbij het personeel 
kansen krijgt om door te groeien naar de 
reguliere arbeidsmarkt. 

 JADE
Diesterstraat 15

3500 Hasselt

Y’abal Handicrafts
www.yabal-handicrafts.com

JADE is een hippe boetiek met een uniek 
aanbod aan designermerken. Je vindt er 
onder meer kleding van Acne Studios, dat 
sinds 2008 aangesloten is bij de Fair Wear 
Foundation en het Nederlandse merk 
Humanoid dat een sterk ecologisch beleid 
voert. 

Y’abal Handicrafts is een fairtrade- 
organisatie opgericht door de Hasseltse 
Melissa Wiams. De organisatie creëert 
werkgelegenheid voor Mayavrouwen op 
het Guatemalteekse platteland door de 
instandhouding van hun eeuwenoude 
traditie, het heupweven. Het project 
groeide gaandeweg uit van een klein 
handeltje voor toeristen in Guatemala, 
tot een flinke KMO die haar producten 
wereldwijd verkoopt via onder meer de 
Europese Oxfam-Wereldwinkels. 

Que Onda Vos
www.queondavos.eu

Dit label is een samenwerking tussen 
de Hasseltse modeontwerpster Hanne 
De Wyngaert en de bovengenoemde 
Guatemalteekse fairtradeorganisatie   
Y’abal Handicrafts. De samenwerking 
resulteert in hippe handgemaakte sjaals, 
handtassen, tapijten en dekens. 

Pas N’importe Quoi
www.pasnimportequoi.be

Oui-shop
Aldestraat 50
3500 Hasselt 

TITI + The German Kid
www.titiandthegermankid.com

Schrijnwerkersstraat 20
3500 Hasselt

Onder het motto “Be aware of what you 
wear, but do it in style” ontwerpt Katrien 
Smets ecologische kledij voor mannen en 
vrouwen. Deze zijn onder meer te koop bij 
de Hasseltse designwinkel Oui.

Kristien Follon is geen onbekende in 
het Hasseltse straatbeeld. Met haar 
eigenzinnige stijl is haar collectie, die 
sinds enkele jaren te koop is in haar eigen 
shop, zeer herkenbaar. Ze tracht haar 
collectie steeds meer ethisch verantwoord 
te produceren met oog voor duurzame 
materialen.

LOKAAL Onze kledij ziet de hele wereld voor ze 
bij jou in de kast belandt. Dit brengt 
uiteraard een grote CO2-uitstoot met zich 
mee wat bijgevolg een impact heeft op 
het milieu. Lokaal geproduceerde kleding 
is ecologischer omdat ze deze weg niet 
hoeft af te leggen. Door lokaal te kopen 
ondersteunen we daarnaast ook onze 
Limburgse economie.

Flagbag
Kringwinkel Okazi

Sint-Truidersteenweg 150
3500 Hasselt

Modemuseum Hasselt
Gasthuisstraat 11

3500 Hasselt
Hendrikshuis

Minderbroederstraat 56-58
3500 Hasselt

Flagbag is een initiatief van Okazi en 
recycleert oude vlaggen tot hippe en 
unieke handtassen. Hierbij worden mensen 
uit kansengroepen, die moeilijk een positie 
op de arbeidsmarkt kunnen verwerven, 
tewerkgesteld. Bovendien is het een 
mooi voorbeeld van lokale economie en 
korteketenproductie. De grondstoffen, 
namelijk de vlaggen, zijn van Hasselt en 
worden in een lokale werkplaats verwerkt. 

Shanti Beans en Livit Vivid 
Dorpstraat 43
3500 Hasselt

In het gezellige vintage interieur van Shanti 
Beans kan je niet alleen terecht voor een 
lekkere kop koffie. Je kan er ook snuisteren 
in de handgemaakte kleding en lederen 
accessoires van Julie Raskin onder de naam 
Livit Vivid. In haar handwerk combineert ze 
graag duurzame en kwaliteitsvolle stoffen 
met recyclagemateriaal. 

MINDER KOPEN Om ons koopgedrag aan te passen moeten 
we doordacht kopen: minder kleding 
maar van goede kwaliteit.  We moeten de 
consumptiemaatschappij achter ons durven 
laten en meer uit onze eigen kleding halen 
of zelf creatief aan de slag gaan. 

Repair café
Openhuis Kuringen

Joris van Oostenrijkstraat 47
3511 Kuringen

Is je broek te groot of de rits van je jas 
stuk? In plaats van deze weg te gooien kan 
je ze gratis laten repareren in het Repair 
café. Dit vindt plaats elke eerste woensdag 
van de maand van 14u tot 17u. Benieuwd 
of er ook een Repair café bij jou in de buurt 
is? Neem dan een kijkje op de website 
www.repaircafe.be 

Creazi
Research Campus 11

3500 Hasselt

Bij Creazi vind je een overvloed aan 
goederen en materialen door Okazi 
verzameld. Deze spullen kunnen, om 
uiteenlopende redenen, niet meer verkocht 
worden in de kringwinkel. Ze worden 
daarom ter beschikking gesteld voor 
creatieve zielen of scholen om er cradle-
to-cradle-gewijs mee aan de slag te gaan. 
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ACHTERGRONDINFO 
www.schonekleren.be
www.wijwillenschonekleren.be
www.rankabrand.nl
www.fairfashion.be 
www.greenpeace.org
www.fairwear.org
www.made-by.org
www.awearness-fashion.nl
www.kiesduurzamemode.nu

DOCU’S
The True Cost (2015) – Andrew Morgan
Clothes to die for (2014), Zara Hayes
China Blue (2005) – Micha X. Peled
Bitter Seeds (2011) – Micha X. Peled
Blood, sweat and T-shirts (2008) – BBC
De slag om de klerewereld (2015) - Teun 
van de Keuken (VPRO)

WEBSITES & BLOGS
www.ecouterre.com
www.modemythes.be
www.modevoormorgen.blogspot.com
www.talkingdress.com
www.wgreen.org
www.kleerlijk.nl

BOEKEN
Talking Dress, Marieke Eyskoot
Paradigm Shift in Fashion, Hasmik 
Matevosyan
Mode voor morgen, Lynsey Dubbeld 
Wear No Evil - How to Change the World 
with Your Wardrobe, Greta Eagan
Sustainable fashion and textiles, 
Kate Fletcher

SHOPPEN
www.supergoods.be

www.supergreenme.be
www.todayisagoodday.be

www.honestby.com
www.queondavos.eu

www.froydind.be
www.lnbeanies.com

www.mauriceknitwear.com
www.wintervacht.nl 
www.komodo.co.uk
www.studiojux.com

www.nancydee.co.uk
www.kuyichi.com

www.monkeegenes.com
www.patagonia.com

www.saintbasics.com
www.kiss-and-tell.nl
www.everlane.com

www.marketplace.asos.com
www.nudiejeans.com

www.pantstopoverty.com
www.donnadonella.com

www.goodfibrations.nl
www.armedangels.de 

www.stanleystella.com
www.wunderwerk.de.com 

www.toodot.net
www.omybag.nl
www.freitag.ch

www.panamas.co.uk 
www.goodone.co.uk

www.aluc.eu 
www.skunkfunk.com

www.thinkingmu.com 
www.twothirds.com

www.lherberouge.com
www.monsieurpoulet.com

www.hiutdenim.co.uk
www.kuyichi.com
www.missgreen.nl

www.alchemist-fashion.com
www.halona.nl

www.treches-shop.de
www.kingsofindigo.com

www.carpetoflife.com 
www.brandmission.nl 

www.lafilledo.comwww.facebook.com/100schoon
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