
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altid til stede rødekors.dk  
 

 

SMID TØJET 

RØDE KORS 

Kære dig, der er kontaktperson for Smid Tøjet i din virksomhed.  

 

Først og fremmest er vi virkelig glade og taknemmelige for, at du og din virksomhed har lyst til at 

støtte op om at smide tøjet videre til Røde Kors Genbrug. Det er et godt formål, som I kan være 

stolte af at støtte! 

 

Måske har du kigget lidt på vores side, hvor du kan finde materialer, I kan printe ud og læse om, 

hvordan I bedst muligt donerer tøjet, når jeres indsamlingskampagne er overstået. Hvis ikke, kan du 

finde siden lige her. https://www.rodekors.dk/genbrug/smid-toejet/til-skoler-og-erhverv  

 

Hvordan får Røde Kors penge for tøjet? 

Når I har doneret tøjet, køres tøjet til vores sorteringscenter i Køge eller Horsens. Her bliver tøjet sor-

teret efter, om det kan komme direkte ud i en af vores 250 butikker, om det kan sælges i Danmark 

som genbrugstekstil, eller om det skal sælges til udlandet enten som råmateriale eller som beklæd-

ning. Røde Kors sikrer gennem kontrakter med vores samarbejdspartnere, at tøjet videresælges og 

genbruges ansvarligt både i forhold til miljø, arbejdsforhold og importrestriktioner. 

 

Hvor hjælper indtægterne fra tøjet? 

Hvis man køber et stykke tøj i vores genbrugsbutikker, går pengene til at støtte sårbare mennesker – 

både i lokalområdet, men også ude i verden. 

 

I Danmark støtter vi forskellige indsatser, blandt andet med hjælp fra jeres indsamling af tøj. 

Især familier med børn kan blive så pressede, at de rækker ud efter hjælp for at sikre børnenes triv-

sel. Når familierne har det svært, rammer det især børnene, og det kan have store konsekvenser for 

dem senere i livet at vokse op uden mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, holde ferie eller fejre 

familiebegivenheder.  

 

Vi ser flere og flere mennesker, som lever alene, måske uden en fast bopæl og måske uden venner 

og pårørende. Her er det isolationen og ensomheden, som vi er med til at bryde for at styrke fælles-

skab og glæde.  
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Vågetjenesten er et eksempel på, hvordan pengene fra salget af genbrugstøj i Danmark kan omsæt-

tes til direkte hjælp til ensomme. Her våger vores frivillige over døende. 

Det har altså virkelig stor betydning, at I som virksomhed har lyst til at indsamle tøj og donere det til 

Røde Kors! 

 

Hvad er næste step? 

Det kan være en god idé at bruge tid på at sprede budskabet til medarbejderne i din virksomhed. Må-

ske kan du slå et opslag op om kampagnen på jeres intranet, eller fortælle om det på næste medar-

bejdermøde.  

 

I skal være velkomne til at dele jeres indsamling på sociale medier med hashtag #smidtøjet #røde-

korsgenbrug. Vi vil glæde os til at følge med! 

 

Husk, at du altid kan kontakte Røde Kors og tale med genbrugsafdeling på tlf. 3525 9200, hvis du 

møder forhindringer eller bump på vejen i indsamlingen af tøj på din arbejdsplads. 

 

Venlig hilsen 

Røde Kors Genbrug 


