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Een normale winkel, maar

dan zonder kassa

REPORTAGE
AFTRAP KLEDINGBANK
3 Volgend jaar afgiftepunten in
de hele provincie Groningen

’’

Driekwart
van het
aanbod
bestaat uit
nieuwe
kleding

Door Louis van Kelckhoven
Sappemeer Wie om wat voor reden ook
even weinig inkomen heeft, krap bij kas zit
en bespaart op kleding, is niet goed bezig.
"Goede kleding versterkt het gevoel van eigenwaarde en de eerste indruk is, zeker bij
een sollicitatie, heel belangrijk."
Dat zegt het echtpaar Henk Slagter en Lydia van Peursem uit Glimmen. Zij openen in
september ’Maxima, kledingbank voor minima’ in Sappemeer. "Om mee te kunnen te
doen in de samenleving is goed gekleed gaan
een voorwaarde." Minima uit HoogezandSappemeer, Slochteren en Haren kunnen
straks terecht bij Maxima. Met ingang van
volgend jaar wil de kledingbank uitgiftepunten in de hele provincie Groningen realiseren.
De kledingbank in Sappemeer wordt gevestigd aan de Molenraai in het pand van Trio
Bedrijven, het bedrijf voor werk en re-integratie voor de genoemde drie gemeenten.
"Wij zien de kledingbank als een goede partner voor onze doelgroepen", zegt Dirck
Bankers van Trio. "Wij denken dat het zo’n
twintig werkervaringsplekken oplevert,
mensen afkomstig uit de doelgroep van de
kledingbank. Dat past in onze filosofie van
mensen zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
geven."
In het bedrijfspand wordt een ruimte van
187 vierkante meter voor drie jaar gehuurd.
Die wordt ingericht als normale kledingzaak
met spiegels, pashokjes en uiteraard kleding.
"Het wordt een normale winkel, maar dan
zonder kassa", aldus Slagter. "Het moet ook de
plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.
Daarom zetten we er een grote stamtafel
neer, waar koffie en thee te krijgen zijn."
Opvallend is dat driekwart van het aanbod
van Maxima bestaat uit nieuwe kleding. Er is
een voorjaars/zomercollectie en een najaars/
wintercollectie. De spullen komen van landelijke bedrijven als Shoeby en Lake Side
(350 vestigingen door heel Nederland), maar
zijn ook afkomstig van het outletcentrum
Bataviastad.
Wat in de reguliere winkels niet verkocht
wordt, gaat bij de collectiewisseling naar de
Nationale Kledingbank. Maxima is daar als
eerste in de provincie Groningen bij aangesloten. Gebruikte kleding wordt uitsluitend

ingezameld in Haren. "We hebben ontdekt
dat er in Hoogezand-Sappemeer al kleding
wordt ingezameld", zegt Slagter.
Wie bij Maxima mag winkelen, moet een
bijstandsuitkering, over langere tijd een laag
inkomen hebben of doorverwezen worden
door gemeentelijke kredietbank of maatschappelijk werk. "Daar gaan we streng op
controleren", laat Slagter weten. "Bij binnenkomst moeten een recente specificatie van
het inkomen en een legitimatiebewijs worden getoond. Onze klanten krijgen dan een
briefje waarop tien kledingstukken staan afgebeeld die mogen worden uitgezocht."
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’Sociale activering belangrijk’

¬ Henk Slagter en Lydia
van Peursem
in de nu nog
lege ruimte
waar kledingbank Maxima
de deuren
opent.
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