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Kledingbank Maxima
naar zes vestigingen
Louis van Kelckhoven
breidt uit naar Groningen, Delfzijl
en in 2015 mogelijk ook naar Winsum. De populaire kledingbank
gaat in twee jaar tijd zo naar zes
vestigingen in de provincie.

‘Prachtige kleding
voor de mensen
die dat nodig
hebben’

In Groningen wordt eind deze
maand de stichting Kledingbank
Maxima opgericht. In de stad werkt
Maxima nauw samen met de voedselbank. Alleen klanten van de voedselbank (ongeveer zeshonderd gezinnen) krijgen een pasje waarmee
ze ook bij de kledingbank kunnen
winkelen. Zo wordt voorkomen dat
de kledingbank wordt overspoeld
door bijstandsgerechtigden.
De voedsel- en de kledingbank
zijn met de gemeente Groningen op
zoek naar een geschikte ruimte van
minimaal 250 vierkante meter. Er
wordt gezocht naar twee ruimten
onder één dak, omdat een voedselen kledingbank volgens de wet niet
in dezelfde ruimte mogen werken.
In elke vestigingsplaats worden
stichtingen met een eigen bestuur
opgericht. ,,Kledingbank Maxima
wil een partner van de gemeente in
armoedebestrijding zijn’’, zegt initiatiefnemer Henk Slagter. ,,Als wij

ons ergens vestigen, gaan we ervan
uit dat de gemeente voor huisvesting zorgt en de energierekening betaalt.’’
In onder meer Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten kunnen mensen met een inkomen tot
110 procent van de bijstand bij Maxima komen winkelen. Twee keer per
jaar mag iemand telkens tien verschillende kledingstukken, een paar
schoenen en een boek meenemen.
De eerste Maxima opende twee
jaar geleden in Sappemeer. De eerste
helft van dit jaar kwamen er achthonderd mensen, vanaf 1 september
hebben al 670 klanten gratis herfst-/
winterkleding gehaald. In april
opende de vestiging in Veendam, in
oktober die in Winschoten. De eerste
dag werd de kledingbank daar over-
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spoeld door 130 bezoekers.
Deze week is er overleg met de gemeente Delfzijl over de vestiging
van Maxima. De eerste helft van
2015 staat Winsum op de agenda.
,,Met zes Maxima’s is Groningen
goed afgedekt’’, zegt Slagter. ,,Het
Westerkwartier wordt bediend door
de kledingbank in Roden.’’
Kledingbank Maxima is ingericht
als een kledingwinkel, compleet met
paskamers. Het aanbod bestaat voor
de helft uit nieuwe kleding (vijftien
kledingzaken geven hun onverkochte, nieuwe kleding aan Maxima), de
andere helft is gebruikt, maar zo
goed als nieuw. In Haren wordt elke
zaterdagochtend van tien tot twaalf
uur gebruikte kleding ingezameld in
buurthuis De Mellenshorst.
,,Dat levert elke week dertig tot
veertig zakken prima kleding op’’, aldus Slagter. ,,Het geeft mensen bevrediging om hun overtollige kleding aan ons te geven.’’
Slagter vertelt van een vrouw die
graag nieuwe kleren wilde kopen,
maar haar kast was al vol. ,,Zij kwam
met armen vol kleding en een dubbel goed gevoel naar Maxima: prachtige kleding voor mensen die dat nodig hebben en zij had ruimte in de
kast om weer eens iets nieuws te kopen.’’

