
 .  החדש בדנדשסטייל ומעשים טובים 
.  החדש עבר בית הדנדש, ועינת שלם כהן העבירו את השרביט מי'עגלפני כשנה וחצי אחרי שדנה 

הוא נפתח  , מיינו ובעיקר חלמו, סחבו, ניקו, עיצבו, צבעו, בזכות כמה משוגעות לדבר שהגו
 .במתחם בית הספר הבשור בסמוך לבית הקפה גילו לי והגילדה

 ?  אז מה הקונספט
זמינות ורצון להתחדש כל  , בגלל מחירים נמוכים, כולנו התרגלנו לקנות ולצרוך הרבה בגדים

חלק ניכר מהבגדים הללו נזרקים לפח כשהם עוד במצב מצוין וחלקם אפילו לא זוכים . הזמן
 .  לשימוש

ממיינות אותם ומציעות את  , אנחנו מקבלות את כל הבגדים שתושבי המועצה מביאים בדנדש
את הפריטים שבמצב פחות טוב אנחנו שולחות מדי . הטובים והשווים ביותר למכירה במקום

 .  חודש למרכז מחזור של בדים המשמשים לתעשייה
.  וההכנסות עוברות לעמותה לקידום תושבי אשכול. כל הפריטים נמכרים בסכומים סמליים

.  לעודד צריכה חוזרת ולתרום לתושבי המועצה הזקוקים לכך, המטרה היא לתת כבוד לבגד
שנתמך על ידי היחידה להתנדבות נמצא בקשר רציף עם האגף לשירותים חברתיים  הדנדש

 .  לקבל בגדים, ואנחנו גם מסייעות לתושבים שידם אינה משגת
,  פריטים של מעצבים ומעצבות, המקום מאוד מזמין וניתן למצוא בו את המותגים הכי שווים

 .  נעליים ומגוון המתאים לכל עונה ולכל גיל, ואל'קאזפריטי , שמלות ערב ובגדי ספורט
הוא לא מבייש חנויות יד שנייה מתל אביב , אפשר להגיד שאחרי שנה וחצי שהמקום עומד

.  את המתחם מפעילות  מתנדבות ומתנדבים מישובי המועצה בגילאים שונים. ומרחבי העולם
כל אחד ואחת בדרכו המיוחדת  . פנסיונריותנשים גברים וגם , מכינה קדם צבאית, נערים ונערות
 .  משאיר חותם

נותן , מייצר מקום מפגש והזדמנות להכיר תושבים גם למתנדבים וגם למבקרים בו הדנדש
 .בשמירה על הסביבה והרבה טוב בלב, תחושה של סיפוק בעשייה למען האחר

אין צורך לנסוע . אנחנו מקוות שלאחר שיסתיימו ימי הקורונה שתושבי המועצה יגיעו בהמוניהם
 .הכלממש קרוב לבית את , כשאפשר למצוא פה, עד באר שבע או תל אביב לקניות
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