Stuk voor miss natural oktober 2013
Ik krijg klanten in mijn winkel van uit het hele land. Ik ga er van uit dat ze komen vanwege het ecoduurzame concept van mijn kleding. Maar “nee”, wordt er dan gezegd, <em>"ik kom voor die broek
die op de site staat, ik vindt hem super en daarom ben ik hier. Is dit allemaal eco dan, wat houdt dat
precies in?"</em> wordt mij dan gevraagd.
Het is natuurlijk mijn bedoeling om een must-have kledingstuk te ontwikkelen en omdat ik de
touwtjes in handen heb kies ik voor een compleet duurzaam proces. De mooiste materialen komen
uit de natuur, dus wees daar zuinig op. Omdat ik vaker de vraag krijg wat is duurzaam, wat is slow
fashion en wat houdt eco precies in? zet ik hier een paar zaken op een rijtje:

Wat is duurzaam eigenlijk?
Duurzaam houdt in dat het gemaakt is met respect voor het milieu én voor de mensen die het
maken.
Milieu: minder vervuiling (chemicaliën, hulpmiddelen etc.) en minder verspilling (water. afval etc.)
Mensen: eerlijk loon, veilig werk en geen kinderarbeid.

Iedereen kan toch zeggen dat het eco-stoffen zijn?
Dat klopt maar als klant kan je eco-stoffen onderscheiden door de keurmerken. Er zijn keurmerken
die zich speciaal richten op de arbeidsomstandigheden zoals de Fair Wear Foundation. Max Havelaar
let op eerlijke prijzen voor de katoen. Een keurmerk als GOTS (Global Organic Textile Standard)is een
certificaat dat je alleen krijgt als je aan hun strenge richtlijnen voldoet. Ze controleren een bedrijf op
dat gedeelte uit het productieproces waar de certificering voor moet gelden. Voor katoen geldt dat
het productieproces vanaf de grond tot aan het weven gecontroleerd wordt. Daarbij wordt o.a. gelet
op welke chemicalien en / of hulpstoffen er zijn gebruikt voor de bemesting en tijdens de verving. Ze
moeten biologisch afbreekbaar zijn en mogen absoluut niet schadelijk zijn voor mens en milieu.
Voldoet het eindproduct aan al deze regels dan krijg je het GOTS certificaat. Dit certificaat volgt de
stof tot in de winkel.

Er zijn ook non-profits organisaties die zoveel mogelijk eco-merken samen bundelen <a
href="http://www.made-by.org/" title="Made by">(<a href="http://www.made-by.org/">Madeby)</a></a> om voor de consument de vele eco-merken meer bekendheid te geven.

Ik hoop dat ik hiermee weer wat vragen heb beantwoord. Wil je meer weten dan mag je mij altijd
mailen: info@miysu.com.

