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Maxima is een hit onder de minima
REPORTAGE
KLEDINGBANK

Voor wie is Maxima?
Wie een bijstandsuitkering
heeft, een Wajonguitkering of
vanuit de gemeente in aanmerking komt voor een zogeheten
langdurigheidstoeslag, kan winkelen bij Maxima. Ook zelfstandigen (ZZP’ers) met een inkomen tot 110 procent van de
bijstandsnorm zijn welkom.
Iedereen krijgt tien verschillende
kledingstukken, een paar schoenen en een boek. De vrijwilligers
in de winkel zijn afkomstig uit de
doelgroep.

3 Werkbezoek met cadeautje van gedeputeerde
Marianne Besselink

Door Louis van Kelckhoven
Sappemeer De helft nieuw, de
helft gebruikt maar als nieuw. Aan
de kleding in de rekken van Maxima is niet te zien dat het om een
kledingbank voor minima gaat. De
winkel zelf is ingericht als modezaak, met paskamers en al. "Onze
klanten worden niet gekleed door
de kledingbank, maar dragen kleding van Maxima", zegt initiatiefnemer Henk Slagter uit Haren.
"Hier komen mensen die in drie jaar
niets nieuws hebben gedragen. Zij
gaan geëmotioneerd de deur uit en
dat, mensen met mooie spullen
naar buiten zien gaan, geeft ons
voldoening."
De kleding is afkomstig van particulieren, maar steeds vaker zijn
het restpartijen van kledingzaken.
Maxima is door de Belastingdienst
erkend als ANBI: een Algemeen
Nut Beogende Instelling. Kledingketens die restpartijen aan de kledingbank schenken mogen de
waarde daarvan aftrekken van hun
winst, waardoor ze minder belasting hoeven betalen.
De Groninger gedeputeerde Marianne Besselink bracht gisteren
een bezoek aan kledingbank Maxima aan de Molenraai in Sappemeer.
Besselink is geïnteresseerd in het
fenomeen kledingbank, praatte
met mensen en bracht een cheque

¬ Gedeputeerde Marianne
Besselink bekijkt knuffels en
kleertjes, Henk Slagter kijkt toe.
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van 6000 euro mee. Dat geld is bestemd voor het schrijven van een
computerprogramma voor voorraadbeheer, uitbreiding van het
magazijn in Sappemeer en de oprichtingskosten van nieuwe stichtingen.
Maxima gaat zoals bekend uitbreiden naar vier nieuwe vestigingen: Appingedam/Delfzijl, Stadskanaal, Veendam/Menterwolde en
Winschoten/Pekela’s.

Slagter: "In Maxima Veendam is
om niet een prachtig pand aangeboden en het bestuur is zo goed als
rond. Veel vrijwilligers hebben zich
her en der in de provincie al aangemeld, maar we kunnen altijd mensen gebruiken."
De gemeenten wordt gevraagd
huisvestingskosten en energie te
betalen. In Sappemeer wordt 8000
euro betaald door drie gemeenten:
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren. De overige kosten,
ongeveer 5000 euro, worden betaald met geld afkomstig van acties
en sponsors.
Kledingbank Maxima is telkens

vier maanden achtereen geopend
en daarna enig tijd gesloten om de
nieuwe collectie te presenteren.
Maandag 3 september gaat Maxima in Sappemeer open voor de
herfst-/wintercollectie. De eerste
openingsperiode trok 500 klanten,
de collectie voor de zomer van 2013
al een kleine 700.
De koffietafel speelt een belangrijke rol in de winkel van Maxima.
Slagter: "Iedere bezoeker wordt uitgenodigd een gratis kop koffie te
drinken. Er zijn gastdames die een
praatje met onze klanten maken.
Zij vragen bijvoorbeeld of de klant
gebruikmaakt van de mogelijkhe-

den die de gemeente biedt voor financiële ondersteuning. De sociale
dienst van Hoogezand-Sappemeer
draagt daar ook aan bij, want veel
potjes daarvoor worden nu niet benut. Het eerste half jaar heeft hier
een map van de gemeente op tafel
gelegen. Geen mens die er naar
keek. Daarom beginnen we nu met
gastdames."
Voor de doelgroep van Maxima
worden workshops gegeven. In samenwerking met andere organisaties wordt mensen bijgebracht hoe
ze met weinig geld toch rond kunnen komen. Er is een workshop
over opvoeding en gezonde en toch
goedkope voeding. Kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 van de basisschool, van wie de ouders binnen
de doelgroep van Maxima vallen,
kunnen zich opgeven voor een gratis rondleiding in de Euroborg van
FC Groningen.
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