De Zaak van Ermelo bestaat

!!

10 jaar De Zaak van Ermelo

Evenementen

Voor iedereen die kan werken, maar het op
de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug
niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de
Participatiewet. De Participatiewet moet
ervoor zorgen dat meer mensen, met en
zonder beperking, werk vinden bij een
gewone werkgever.
De komst van deze wet was de aanleiding
voor het “project” De Zaak van Ermelo.

Dit project voorzag er in om inwoners uit Ermelo (en omstreken) die onder de werking
van de Participatiewet vielen, te helpen weer structuur en kansen in hun werkzame leven
te bieden. Een kringloopwinkel, een timmerwerkplaats en een zorgoutlet moesten een
grote variatie in werk gaan bieden. En met succes!
* Alles onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen

Colofon

Het “project” De Zaak van Ermelo viert in 2022 haar 10-jarig bestaan. Het project is
uitgegroeid tot een serieus bedrijf waar inmiddels vele honderden mensen een opstap naar
een nieuwe toekomst hebben gevonden. Velen van hen hebben dankzij de mogelijkheden
van werken bij De Zaak van Ermelo een opstap naar nieuw betaald werk bij De Zaak van
Ermelo en elders gevonden.

Dit is een uitgave van De Zaak van Ermelo

Blijf op de hoogte en volg ons op:

Dit alles hadden we niet kunnen bereiken zonder u als klant van onze kringloopwinkel!

Herderlaan 12

www.dezaakvanermelo.nl

3851 BD Ermelo

Facebook.com/dezaakvanermelo

Wij willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan datgene
wat we tot nu toe hebben bereikt. Het geeft ons veel energie en vertrouwen om ons nog
vele jaren in te blijven zetten voor mens en milieu.

0341-559772

Instagram.com/dezaakvanermelo

info@dezaakvanermelo.nl
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Dit mooie jubileumjaar willen we
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Om deze mijlpaal te vieren
organiseren wij het hele jaar door leuke
activiteiten, waaronder:


Een Ladies Night



Een vroege vogel actie met hoge
kortingen



Een brocante & vintage markt



Een mega kofferbakverkoop



Een sinterklaasfeest

In de zomermaanden organiseren we als
vanouds diverse kofferbakverkopen en
maandelijks vindt er een gezellige
koopavond plaats.
Op zaterdag 10 december sluiten we het
feestjaar af met een feestdag met onder
andere een springkussen voor de kinderen,
een verrassing voor al onze bezoekers én
de grote prijsuitreiking!
Blijf op de hoogte via onze social media
kanalen!

Op 1 augustus 2012 kregen we de sleutels van het pand van de oude Albert
Heijn winkel aan de Stationsstraat.
Dit pand kregen we voor een periode van 2 jaar als anti-kraakpand ter
beschikking. In de periode van 1 augustus tot 1 december 2012 hebben we met
hulp van heel veel vrienden en familie en de eerste mensen uit de
Participatiedoelgroep, het oude pand omgetoverd tot een mooie
kringloopwinkel. Op 1 december 2012 werd de winkel onder grote
belangstelling officieel geopend door de toenmalig wethouder sociale zaken,
Laurens Klappe.
We hebben tot december 2016 kunnen werken aan de op- en uitbouw van
DZVE. De winkel is in die periode een begrip in Ermelo en de regio geworden.
Vanwege sloop- en nieuwbouwplannen moesten we het pand aan de
Stationsstraat verlaten. Na een zoektocht van vele maanden slaagden we er
uiteindelijk in om op 1 oktober 2016 een huurovereenkomst te sluiten met GGz
Centraal.

Kort na de opening van De Zaak van Ermelo openden
wij ook een eigen werkplaats, “De Werkplaats van
Ermelo”. Hier worden binnengekomen tweedehands
goederen die (nog) niet geschikt zijn voor verkoop in
de winkel gerepareerd, opgeknapt of gepimpt.

Stationsstraat 10

We hebben veel bereikt in de afgelopen tien jaar, voor zowel mens als milieu!
Een kleine greep uit de cijfers:

Mens

In 2017 ging de werkplaats, onder de bezielende leiding van Dries Polinder, op eigen benen staan en ging
verder onder de naam Mijn Werkplaats! Meer weten?
Kijk dan eens op www.mijnwerkplaats.top.

Een groot deel van ons huidige team
kringloopkanjers

Voor een periode van 2 jaar konden we gebruik maken van een ruimte in het
zogenaamde Economiegebouw op het Landgoed Veldwijk.
Na een ingrijpende verbouwing konden we op 1 december 2016 de deuren
openen van de kringloopwinkel op deze nieuwe locatie. Aangezien we hier
circa 30% minder winkeloppervlakte ter beschikking hadden en het pand voor
slechts 2 jaar beschikbaar was, konden we een aantal van onze groeiplannen
niet realiseren. Vanwege het tijdelijke karakter en de beperkte ruimte zijn we
om ons heen blijven kijken naar andere panden.
De zoektocht was moeilijk maar uiteindelijk vonden we ons huidige pand aan
de Herderlaan 12 in Ermelo. Een voormalige koekjesfabriek met een
oppervlakte van 2400 m2!

Ons huidige team bestaat uit 56 medewerkers:

Veldwijk 75

Na opnieuw een grondige opknapbeurt van het pand konden we op 1 februari
2019 de deuren voor het publiek openen. We zijn heel blij met deze locatie, hier
kunnen wij een bestendige toekomst realiseren!
Inmiddels wordt onze winkel wekelijks door ruim 3000 mensen bezocht. Met
de verkoop van kringloopgoederen leveren we een belangrijke bijdrage aan het
duurzaam (her-)gebruik van goederen, beperken we de afvalstroom én bieden
we leer-werkplekken aan diverse mensen.

In 2015 openden wij “Zorgoutlet Midden Nederland”,
een gezamenlijk initiatief van Stichting Vrienden van
De Zaak van Ermelo en Ambulante Hulpverlening
Midden Nederland. In de outlet worden goedwerkende, tweedehands zorghulpmiddelen aangeboden voor
een schappelijke prijs. De stichting zet zich in om
zorghulpmiddelen voor iédereen bereikbaar en betaalbaar te maken. In 2017 bundelde Zorgoutlet Midden
Nederland haar krachten met Hulpplus. Op
www.zorgoutletmiddennederland.nl kun je terecht
voor meer informatie.

In de afgelopen 10 jaar hebben maar liefst
549 mensen een stap naar ontwikkeling
bij ons gezet. Hiervan hielpen wij 83 mensen aan een betaalde baan elders, kregen
10 mensen een betaalde baan bij De Zaak
zelf en zijn 57 mensen doorgestroomd
naar een andere dagbesteding. Wij werkten hierbij samen met ruim 50 sociaal
maatschappelijke organisaties.

Milieu
Gemiddeld hebben wij 700
ton goederen per jaar ingezameld.
Ongeveer 78% hiervan was
herbruikbaar.
Dit levert een besparing op
van 565 ton CO2 per jaar.

77.000 bomen of

228 woningen verwarmd per jaar

Herderlaan 12

Groene Pauw Award

In 2020 zijn wij de trotse winnaar geworden
van de Groene Pauw Award.
Met deze award, in het leven geroepen in
2018, spreekt de Gemeente Ermelo haar
waardering uit voor personen en/of
organisaties die zich op een bijzondere
manier hebben ingezet voor natuur, milieu
of duurzaamheid. Met de award hoopt de
Gemeente Ermelo anderen te inspireren.
De award werd op 4 november 2020 aan ons
uitgereikt door wethouder Leo van de Velde.

La Boutique d’Ermelo

Sinds september 2021 hebben wij binnen
onze winkel ‘La Boutique d’Ermelo’. Hier kun
je jouw eigen merkkleding, schoenen, tassen
en accessoires door ons laten verkopen.
Wij bepalen de prijs naar aanleiding van
merk, nieuwwaarde en de staat waarin het
verkeert. Na verkoop van de artikelen
ontvang je 40% van de verkoopprijs. Zo krijg
jij geld terug voor gedragen kleding en maak
je een ander blij met unieke kleren voor een
betaalbare prijs!
Wil je meer weten over La Boutique
d’Ermelo? Kijk dan eens op onze website, of
haal een flyer in onze winkel.

Tante Leut

Even leuten in de Zaak van Ermelo kan bij
Tante Leut.
Elke dag leren hier verschillende mensen het
prachtige horecavak.
Op deze leer-werklocatie van Stichting
Ambulante Hulpverlening krijgen mensen de
kans om te leren bedienen, maken ze de
koffie en natuurlijk de overheerlijke
taarten.
Naast dat je in de Zaak al deze lekkere
dingen kunt nuttigen is het ook mogelijk om
taarten te bestellen. Dus binnenkort jarig?
Bestel de zelfgemaakte taarten vanTante
Leut! Wil je graag een goed verzorgde lunch?
Ook heerlijke broodjes zijn te bestellen!
Loop gerust eens bij ze binnen of bel naar:
06-12462614
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Stichting Karamba

Goede doelen steunen

De Zaak van Ermelo is nauw verbonden aan
de Ermelose Stichting Karamba. Deze Stichting ontwikkelt en ondersteunt projecten in
Toniataba en Soma in Gambia. Samen met
het bestuur van de stichting heeft De Zaak
van Ermelo bijgedragen aan de realisatie van
een kringloopwinkel in Soma. De afgelopen 5
jaar heeft de stichting maar liefst 25 zeecontainers met goederen verscheept naar Soma.
Een groot deel van die goederen wordt verkocht via de kringloopwinkel in Soma. Met
de opbrengsten uit die verkoop worden niet
alleen de vaste kosten gedekt maar er bleef
ook nog geld over voor het financieren van
projecten op scholen en ziekenhuizen en klinieken in Toniataba en Soma.

Een deel van de opbrengst van De Zaak van
Ermelo vloeit terug naar de samenleving,
door onze steun aan (regionale) goede doelen.

Wij zijn blij op deze manier een kleine bijdrage te hebben kunnen leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden in Gambia.

In de afgelopen tien jaar hebben wij cheques
uitgereikt aan onder meer:


Showband Doe Maar



Het Pakhuis



Molenstichting “de Koe”



Stichting “de Ultieme Uitdaging”



Dierenopvangcentrum de Ark



Scouting Alexandergroep



Stichting Grensverleggende Talenten

Meer weten? www.stichtingkaramba.nl
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Prachtige prijzen

Om ons jubileum extra luister bij te zetten
houden we dit jaar een verloting met
prachtige prijzen! Zo kun je onder meer een
maand gratis sporten met personal trainer
winnen; een opleiding tot vrachtwagenchauffeur mét baangarantie; een High Tea;
een Escapetour; een diner bon; en nog véél
meer grandioze prijzen!
Meedoen is heel eenvoudig: bij iedere
besteding van € 10,00 krijg je van ons een
stempel. Als je stempelkaart vol is (15 stempels) lever je deze bij ons in. Op de feestdag
op 10 december 2022 worden uit alle
ingeleverde kaarten de winnaars getrokken.
Je kunt met zoveel kaarten meedoen als je
wilt!
Een overzicht van alle prijzen en de spelregels vind je op onze website.

