Textilinsamling

för återbruk och återvinning
I Sverige
konsumerar vi
ungefär 13 kg
textilier per
person och
år.
I genomsnitt
slänger vi åtta kilo
textilier per person
och år i soporna,
kläder som skulle
kunna användas
längre.
Odling av
ett kilo bomull
kräver i snitt
Inte bara
10 000 liter
odling kräver
vatten.
vatten, själva
textilproduktionen
förbrukar också
enorma mängder
vatten.

Källa: Naturvårdsverket

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa
och miljö. Genom insamling och leverans av utrangerad sjukvårdsutrustning,
begagnade textilier samt förnödenheter skapas bättre förutsättningar för
människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning. Human Bridge
bildades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och har en unik affärsmodell för att finansiera sitt biståndsarbete genom förädling och försäljning
av textilier. En mindre del av finansieringen kommer från grundarna och
gåvor från allmänheten.
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En del av det insamlade
sorteras av Human Bridge i
Sverige. Av detta går lämpliga
textilier till försäljning i
Lindra Second Hands butiker eller
till humanitära insatser i främst
Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.
Human Bridge förser även
second handverksamheter i
Östeuropa med textilier för
försäljning och
utdelning.

Till den internationella
sorteringsindustrin säljer vi
resterande textilier. Här klaras
uppdelning av materialet i
olika klasser för återbruk.
Det som inte är i skick att
återanvändas sorteras till
olika former av
återvinning.

Så används textilierna

För att kunna användas måste
textilierna hållas torra vid
insamlingen. Det är därför
viktigt att försluta påsen med
textilier ordentligt.
Allt material sorteras, i första
hand för att återanvända de
begagnade textilierna på nytt.
Detta är det allra bästa för
miljön och fyller ett stort
behov för många människor.
Det som inte längre lämpar
sig för fortsatt bruk sorteras i
flera olika kategorier för återvinning. Utveckling pågår för
att i större utsträckning kunna
ta till vara fiber för nyproduktion av tyg. I dag kan vissa
delar av fibrerna bli råvara för
annat, som exempelvis filtar,
isolering med mera.

Tack för din gåva!

Återanvändning och återvinning är bra för miljön och
samtidigt ger det oss möjlighet
att hjälpa människor runt om i
världen.

Human Bridge Stiftelse
Allt överskott vid
försäljning av textilier går
till biståndsinsatser i form av
leverans av kläder eller
iordningställande och leverans av
sjukvårdsutrustning och
handikapphjälpmedel.
Genom våra biståndssändningar
får sjukhus och kliniker testad
utrustning som blir till stor
hjälp för många.
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