FAQ
1. Wat mag er allemaal in de zak textiel?
Eigenlijk alles wat met textiel, schoenen en accessoires te maken heeft, zolang het niet sterk
vervuild is met olie of verf.
2. Hoe laat ik mijn omgeving weten dat zij bij mij textiel kunnen inleveren?
Vertel uw vrienden dat zij de kast op kunnen ruimen en hun oude kleding bij u of bij de
sportvereniging of school kunnen brengen. Vraag hen deze boodschap door te geven aan
anderen. Mond-tot-mond reclame werkt toch het best. U kunt natuurlijk ook een e-mail naar uw
vrienden en bekenden sturen of een berichtje op social media plaatsen.
Ook ontvangt u een bordje zodat iedereen kan zien dat bij u gebruikte kleding kan worden
ingeleverd.
3. Mijn container zit vol/ ik heb ongeveer 20 zakken textiel ingezameld, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar info@curitas.nl waarin vraagt de container te legen of de zakken bij u op te
halen. Of bel 0318-469788 (keuzemenu optie 1). Vergeet niet uw depothoudernummer en uw
telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan contact met u op om een tijdstip af te spreken.
4. Ik wil graag nieuwe flyers bestellen, bij wie kan ik terecht?
Stuur een e-mail met het verzoek om nieuwe flyers naar info@curitas.nl of bel 0318-469788
(geen keuze maken in het keuzemenu). Vergeet niet uw depothoudernummer te vermelden.
5. Mijn container is kapot, kan iemand die repareren of vervangen?
Laat het Curitas weten per e-mail (info@curitas.nl) of per telefoon 0318-469788, (geen keuze
maken in het keuzemenu). Als de container niet meer gemaakt kan worden, ontvangt u een
nieuwe container.
6. Ik wil graag weten hoeveel textiel er al ingezameld is. Waar kan ik dit vinden?
Het Longfonds zal u gedurende het project regelmatig per e-mail informeren.
7. Ik ken iemand die ook een textielinzamelpunt wil beheren. Kan dat?
Ja, dat kan. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hij of zij kan dit doorgeven aan het Longfonds via
riannewillemsen@longfonds.nl.
8. Ik wil stoppen als textielinzamelpunt. Hoe kan ik dit het beste regelen?
U kunt hiervoor contact opnemen met het Longfonds via riannewillemsen@longfonds.nl.
9. Ik ben allergisch voor stof, heeft het textiel inzamelen invloed op mijn longziekte?
U komt niet in aanraking met de kleding. Zeker niet als u eigenaar wordt van een container die bij
een school of sportvereniging wordt geplaatst. Daarbij moet de kleding worden aangeleverd in
goed afgesloten zakken.
10. Wat doet het Longfonds met het geld?
Met de opbrengst van deze actie kan het Longfonds investeren in onderzoek. Zo werken we aan
een vaccin tegen astma, willen we kapotte longen repareren en zoeken we naar een betere
behandelingen van ernstige longziekten.

11. Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel?
Het textiel wordt opgehaald door een professionele, Nederlandse textielinzamelaar (Curitas) en
wordt vervolgens naar een gecertificeerd sorteerbedrijf gebracht. Al het textiel krijgt een tweede
leven bij mensen die het textiel hard nodig hebben. Het draagbare textiel wordt hergebruikt als
kleding en het andere textiel wordt hergebruikt voor onder andere poetsdoeken en
isolatiemateriaal.
12. Moet/mag ik het textiel controleren of er dingen inzitten die niet mogen?
Nee, dit is niet nodig dit gebeurd door een gecertificeerd sorteer bedrijf.
13. Welke maten containers zijn er?
1100 liter: 120x70x180 cm (b x l x h)
2300 liter: 115x115x220 cm (b x l x h)
Gaascontainer: 72x80x180 cm (b x l x h)
14. Ik ben mijn brief kwijt waar kan ik mijn depothoudernummer terugvinden?
Wanneer u contact op neemt met de Servicelijn van het Longfonds, kunnen zij uw
depothoudernummer voor u opzoeken.
15. Hoeveel zakken moet ik ingezameld hebben, voordat Curitas ze kan komen halen?
Wanneer u ongeveer 20 zakken van 6 à 7 kilo heeft ingezameld kunt u contact opnemen met
Curitas. Heeft u minder zakken ingezameld, maar kunt u ze niet meer kwijt, overleg dan ook even
met Curitas over het ophalen van de zakken.

