Bezoek Conserve India en Wereldwinkel Gouda

Op 27 december j.l. had het team van De Kunst van Kringloop een bijzondere ontmoeting
met Anita en Shalab Ahuja, de oprichters van Conserve India. Deze organisatie speelt een
belangrijke rol als het gaat om de afvalproblematiek in Dehli (India) en de belangen van
duizenden voddenrapers die met dit afval hun brood verdienen. Een van de activiteiten
van Conserve India is het vervaardigen van modeaccessoires van recyclemateriaal. In
Nederland zijn deze producten ondermeer verkrijgbaar via de Wereldwinkel. Samen met
een delegatie van de Wereldwinkel Gouda bezocht het echtpaar Ahuja ons pand aan de
Spoorstraat in Gouda. Het was een hartverwarmende kennismaking!
Rag bags
De afvalproblematiek in Dehli is groot. Dat bleek ook nog
eens uit filmbeelden van de Wereldwinkel van een
werkbezoek aan Dehli. Dagelijks wordt hier 8 tot 10.000 ton
afval geproduceerd, en de autoriteiten hebben slechts
capaciteit om de helft hiervan op te halen. Conserve India wil
graag een bijdrage leveren aan het afvalbeheer. Ze
ontwikkelden een milieuvriendelijke manier om met name
plastic tasjes te recyclen en er grondstof van te maken voor
modeaccessoires. Zo zijn bijvoorbeeld de “rag bags”
ontstaan. Daarnaast vraagt Conserve India aandacht voor de
arbeidsomstandigheden van voddenrapers in het algemeen
en levert zij een belangrijke bijdrage aan de
levensomstandigheden van haar eigen werknemers.
Wat De Kunst van Kringloop en Conserve India verbindt, is een stukje ideologie, maar
zeker ook de creativiteit die de werkzaamheden en projecten omringt. In een miniworkshop liet Manon zien hoe je heel eenvoudig een portemonnee maakt van een leeg
pak vruchtensap. Ook had het echtpaar veel interesse in de voorwerpen die De Kunst van
Kringloop van folie voor chipsverpakkingen vervaardigt.

De middag werd zo een inspirerende uitwisseling van ideeën en visies, en stond in het
teken van persoonlijke betrokkenheid bij mens en milieu.
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