Kledingbank Maxima helpt asielzoekers in Onnen
Afgelopen vrijdag brachten
vrijwilligers van Kledingbank
Maxima kleding naar het AZC
in Onnen. Het AZC en Torion
hadden een oproep aan Maxima
gedaan om te helpen.
In het AZC in Onnen zijn nu
150 mensen gehuisvest,
ongeveer 100 mannen, 30
vrouwen en 20 kinderen. Ze zijn
vooral afkomstig uit Eritrea en
Syrië. Velen kwamen in Onnen
aan met alleen een plastic zakje
in de hand. Hun garderobe met
kleding bestond uit wat ze aan
hadden.
Zonder kassa
Kledingbank Maxima is een winkel zonder kassa voor inwoners van de gemeenten HoogezandSappemeer, Haren en Slochteren met een uitkering of een laag inkomen tot 110% van de
bijstandsnorm. In de winkel in Sappemeer zijn van maart t/m juni dit jaar al meer dan 800
bezoekers geweest voor de voorjaars-/zomercollectie. Ze kunnen acht stuks kleding, een paar
schoenen en een boek uitkiezen.
Vanaf Torion rijdt er maandelijks een bus naar Maxima; dit voorjaar winkelden al 80 Harenaars bij
Maxima. Het computerbestand gaf aan dat er dit voorjaar meer dan 6000 stuks kleding zijn
uitgegaan; toch was er voldoende over om de asielzoekers te kunnen helpen.
Maten
Het AZC Onnen leverde de maten van de bewoners en bij Maxima werd de kleding uitgezocht.
Afgelopen vrijdag brachten vrijwilligers van Maxima voor iedereen broeken, blouses, t-shirts,
rokken, jurken, schoenen en (nieuw) ondergoed. In de kantine van het AZC zal de verdeling van de
kleding plaatsvinden. De kleding van Maxima bestaat uit restpartijen van winkels en geschonken
kleding door particulieren.
Maxima heeft van de Belastingdienst een ANBI-verklaring (goed doel); het schenken van een
restpartij is voor winkels daarom fiscaal verrekenbaar. Veel kleding van particulieren komt uit
Haren.
Mellenshorst
Iedere zaterdag is er van 10 tot 12 uur inzameling van kleding en schoenen in Buurthuis De
Mellenshorst aan de Waterhuizerweg. Die inzameling ligt in de zomermaanden juli en
augustus still en start weer op 6 september. Kledingbank Maxima dankt iedereen die door het
schenken van kleding ertoe heeft bijgedragen dat nu ook kleding aan de asielzoekers in
Onnen kan worden verstrekt.
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