Zaterdag a.s. kleding inbrengen voor
Kledingbank
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Het project Kledingbank Maxima zal in september 2012 haar winkeldeur openen in
Sappemeer. Daarmee zal de winkel (vergelijk met voedselbank) klanten gaan bedienen
in Slochteren, Hoogezand en Haren. Volgens één van de initiatiefnemers, Henk Slagter
uit Glimmen, wonen in de gemeente Haren 150 mensen met een uitkering, die in
aanmerking komen voor kleding van Maxima. Zaterdag a.s. van 10-12 uur kunt u
kleding inbrengen in buurthuis de Mellenshorst te Haren (Waterhuizerweg). Dat
gebeurt trouwens iedere zaterdag in 2012.
Hieronder ter informatie (en motivatie) de tekst die de initiatiefnemers in een folder hebben
geschreven.
Kledingbank Maxima
Wist u dat
- de provincie Groningen met 7,3% het hoogste werkloosheidscijfer van het land heeft?
- er in de gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren meer dan 1600
huishoudens moeten rondkomen van een bijstandsuitkering?
Heeft u modieuze kleding en wilt u die schenken aan de kledingbank voor mensen in uw
eigen omgeving die minder te besteden hebben?
Vrijwilligers hebben voor mensen met een bijstandsuitkering in de gemeenten HoogezandSappemeer, Slochteren en Haren de Stichting Kledingbank Maxima opgericht. Een
kledingbank is een normale kledingzaak, alleen zonder kassa.
Er wordt in de kledingbank een mix van nieuwe kleding, ontvangen van kledingbedrijven, en
van gebruikte kleding in uitstekende staat aangeboden.
Maxima wil méér zijn dan een kledingbank; er worden ook allerlei stimulerende activiteiten
georganiseerd o.a. op gebied van vrijwilligerswerk, gezondheid en opvoeding in het kader van
: met meer zelfvertrouwen in de maatschappij!
In de kledingbank werken mensen met een uitkering voor mensen met een uitkering.
De kledingbank is aan de Molenraai 1, Sappemeer en opent op 4 september a.s.
Alle informatie vindt u op de website: www.kledingbankmaxima.nl.
Iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in
buurthuis De Mellenshorst Waterhuizerweg 36

De inzameling is op elke zaterdagochtend , behalve in juli, augustus en de kerstvakantie.
Denkt u naast dames- en herenkleding ook aan baby- en kinderkleding?
Accessoires als sjaals, ceintuurs en tasjes zijn ook welkom.
Kledingbank Maxima werkt samen met de Kringloopwinkel in Hoogezand-Sappemeer.
Daarom kunt u naast kleding ook andere zaken brengen als servies, speelgoed, boeken,
meubelen, koelkasten, t.v.’s en andere apparatuur.
Grotere meubelstukken kunnen bij u thuis worden opgehaald; informatie bij de inzamelaars.

