Vragen uit de CHAT…
… horend bij online event:
GIST x Mode Partner 025: Designing Circular Textile Eco-systems
30 juni 2021

Fashion Design Festival Arnhem: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken! Mocht je vragen
hebben, stel ze dan vooral in de chat! Wij proberen ze voor te leggen aan de sprekers.

Kan iedereen zich aansluiten op dit netwerk? Hoe blijf ik aangesloten?
Antwoord: Ja zeker. Neem contact op met Els Bugter (tomina@xs4all.nl) voor Mode
Partners 025 of Lucie Huiskens (l.huiskens@artez.nl) voor GIST.

Jakajima: Gaat die samenwerking ook verder dan de grenzen van Gelderland?
Antwoord: Ja zeker. Mode Partners 025 is ook betrokken in het landelijke netwerk Culture
Fashion (https://www.culture.fashion), en GIST is een van de 4 DCTV hubs (zie
https://www.dutchcirculartextile.org ) Daarbij hebben GIST-partners verschillende
onderzoeksprojecten uitgevoerd, nog in uitvoering of in voorbereiding met nationale en
internationale partners.

Roosmarie Ruigrok: Mooi om te horen hoe veel er bruist! Hoe houden jullie elkaar op de
hoogte met zoveel verschillende partijen?
Antwoord: We hebben op reguliere basis overleg, en doordat we elkaar inmiddels goed
kennen, weten we ook wat relevant is om te delen.

René Sauveur: In de regio A-N wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de Fiber
Campus waar partijen in de textielketen elkaar moeten kunnen vinden. Waar moet zo’n Fiber
Campus minimaal in kunnen voorzien?
Antwoord: Eerste reactie? Experimenteerruimte (fysiek en mentaal). Maar laten we daar
verder over praten. Neem contact met ons op (zie boven).

Rens Tap: Prachtige klus om het netwerk zo in kaart te brengen.
Antwoord: Dank je wel. We zullen laten weten wanneer de kaart gepubliceerd kan worden

Rianne Knipsels: ik nodig jullie graag uit voor ideeën uitwisseling bij de hub TexPlus, een
samenwerking verband van 6 bedrijven in Twente voor circulair textiel.
Antwoord: We komen graag kijken. Neem contact met ons op voor een afspraak (zie boven).

René Sauveur: Gaan we doen Rianne
Antwoord: Goed om te merken dat er ook online wordt er genetwerkt. Fijn!

peter koppert: DCTV heeft eerste aanzet gegeven tot een actief hubs-netwerk ... we kijken
graag hoe we dit verder kunnen uitbouwen met de hubs!
Antwoord: De contacten liggen er al natuurlijk, maar inderdaad, verdere versterking van
samenwerking van de hubs is ook voor ons een vast voornemen.

Fashion Design Festival ArnhemLink naar het stuk van
Sophie: https://youtu.be/ESmfGk_Gnqs
Fashion Design Festival ArnhemHierbij nog een link naar een video van Sophie
Roumans: https://youtu.be/4BCEAaIaZC0

René Sauveur Als een nieuwe stofcombi niet als theedoek bruikbaar blijkt, dan mogelijk toch
alsnog voor iets anders, of niet?
Antwoord: Zeker het project heeft alle deelnemende partijen nieuwe, soms verrassende
inzichten opgeleverd. Houd de publicatie van het E-magazine in de gaten voor meer
informatie hierover.

Rianne Knippels: Kan paulien voorbeeld geven van gebruik restromen uit de voedselindustrie
in modestoffen?
Antwoord: Toegelicht tijdens gesprek. Zie sessie.

H Ong: ja, en in welke fase van toepassing zit men nu in: onderzoek, experiment, pilot,
opschaling, grootschalige productie?
Antwoord: Toegelicht tijdens gesprek (heel in het kort: verschillende projecten, verschillende
fasen)

H Ong: vraag was ook gerelateerd aan de reststromen uit de agrofood.

Danielle Wanders: Heel hartelijk dank, zo fijn iedereen even te zien!

nathali nijman: Bij wie kun je terecht als je in contact wil komen met leveranciers van
natuurlijke materialen gemaakt in Nederland?
Antwoord: Een goeie is Annemieke Koster van Enschede Textielstad
(https://enschedetextielstad.nl) of Marita Bartelet van Ecological Textiles
(https://www.ecologicaltextiles.nl/)
Kim Poldner: Fijn om even bijgepraat te zijn over het mooie werk van onze circulaire textiel
collega's in het Gelderse, dank dat jullie dit georganiseerd hebben!
Antwoord: Fijn dat je erbij was! Je staat ten slotte mede aan de basis van GIST! J

Fashion Design Festival ArnhemDe link naar de Innovate meet
up: https://www.ipkw.nl/nieuws/live-bij-i...
Fashion Design Festival ArnhemDe Circular Business Design
Track: https://www.circonl.nl/agenda/track-c...

Jef Montes: Dank voor deze presentatie. Zeer inzichtvol.
Antwoord: Fijn dat je erbij was!

