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Jeansy dla lepszego świata!
14.03.2017, Maria

Nie wiesz co zrobić ze starymi jeansami? Z pomocą przychodzi KOKOworld, firma, ktĂłra zbiera stare
jeansy, żeby zrobić z nich dobro! Jeansy, ktĂłre powstały jako odzież robocza dla farmerĂłw i gĂłrnikĂłw, są
bardzo trwałe. Dlatego warto wykorzystać je ponownie, nawet jeśli już są wyraźnie znoszone lub
poprzecierane.

Prawie każdy z nas ma w swojej szafie chociaż jedną parę jeansĂłw. To nieodzowny element garderoby. Ale
jak często zastanawiamy się Â jak wygląda ich produkcja? Powstanie jednej pary jeansĂłw pochłania do 7000
litrĂłw wody! I chociaż wielu producentĂłw jeansĂłw zakazało bardzo szkodliwej dla środowiska i zdrowia
pracownikĂłw metody piaskowania (ktĂłra nadaje spodniom "znoszony" wygląd), wciąż jeszcze powszechne
jest użycie barwnikĂłw, ktĂłre zanieczyszczają okoliczne rzeki i gleby. Masowo produkowane jeansy często
są przesiąknięte chemikaliami i przez kontakt ze skĂłrą stają się groźne dla zdrowia. Warto też pamiętać, że
przy produkcji jeansĂłw rzadko przestrzegane są podstawowe zasady BHP, przez co pracownicy
zaangażowani w produkcję są narażeni na poważne problemy zdrowotne. Powstaje więc pytanie: dlaczego
wciąż kupujemy nowe jeansy, odkładając niemodne modele na dno szafy?
Â
Część producentĂłw stawia na ekologiczną bawełnę, dzięki nowym technologiom ogranicza zużycie wody i
nadzoruje warunki pracy w fabrykach. Większość wciąż jednak, ze względu na koszty, preferuje produkcję
szkodliwą dla środowiska. Innym i mniej kosztownym wyjściem jest recykling. Jeansy, ktĂłre powstały jako
odzież robocza dla farmerĂłw i gĂłrnikĂłw, są bardzo trwałe. Dlatego warto wykorzystać je ponownie, nawet
jeśli już są wyraźnie znoszone lub poprzecierane.
Â
Nie wiesz co zrobić ze starymi jeansami?
Z pomocą przychodzi KOKOworld. KOKOworld to odpowiedzialna, polska marka odzieżowa, ktĂłra od lat
realizuje świadome podejście do mody na płaszczyźnie globalnej i lokalnej - poprzez wspĂłłpracę z
rzemieślnikami z rĂłżnych zakątkĂłw świata, jak i wspierając lokalnych producentĂłw bawełny i krawcĂłw.
Marka realizuje też projekty recyklingowe, wykorzystując między innymi ścinki afrykańskich materiałĂłw.
Jakiś czas temu zaprezentowała plecaki ze starych jeansĂłw wykonane przez rękodzielnika Carlosa z
Hiszpanii. Tym razem KOKOworld idzie o krok dalej i zbiera stare jeansy, aby stworzyć z nich coś pięknego i
użytecznego, a to wszystko w szczytnym celu! Nadając starym jeansom nowe życie, chce jednocześnie
wspomĂłc najbardziej potrzebujących - podopiecznych fundacji Window of Life w domu dziecka w
Ugandzie.
Â
Torby i plecaki stworzone ze starych jeansĂłw według projektu KOKOworld zostaną wystawione na aukcję, a
całkowity dochĂłd zostanie przeznaczony na ufundowanie dzieciom z domu dziecka w Masindi w Ugandzie
edukacji i niezbędnych przyborĂłw szkolnych. Dom dziecka fundacji Window of Life powstał w 2011 roku z
inicjatywy Marty Majewskiej-Vaassen, we wspĂłłpracy z Ugandyjką Marią, ktĂłra obecnie zajmuje się
prowadzeniem domu. Przy wsparciu licznych przyjaciĂłł z Niemiec i Polski udało się stworzyć miejsce, gdzie
porzucone i osierocone dzieci mogą znaleźć schronienie oraz otrzymać edukację. Ostatnio dom przeszedł

gruntowną przebudowę, jednak wysłanie dzieci do szkoły i wyposażenie ich w potrzebne przybory generuje
dalsze koszty, ktĂłrych fundacja nie jest w stanie pokryć bez wsparcia chętnych do pomocy. Dlatego, zamiast
odkładać lub wyrzucać niemodne czy przetarte jeansy, warto wysłać je do KOKOworld, w ten sposĂłb można
przyczynić się do ochrony środowiska i jednocześnie wspomĂłc dzieci z Domu Dziecka Window of Life w
Ugandzie.
Â
Jeansy można wysyłać do końca marca na adres (załączając imię i nazwisko oraz adres e-mail)
KOKOworld
ul. Ślusarska 9/332
30-710 KrakĂłw
lub zostawić w sklepie stacjonarnym KOKOworld przy ul. Starowiślnej 19 w Krakowie.
Â

