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HAREN – In de rubriek De Ontmoeting staat deze week Henk Slagter (69) van
Kledingbank Maxima centraal. Henk is voorzitter van ledingbank Maxima in
Sappemeer en van de samenwerkingskoepel van de kledingbanken in
Veendam, Delfzijl, Groningen en Winschoten.
Al aan het begin van zijn carrière als onderwijzer in Rotterdam zag Henk via
huisbezoeken dat armoede in Nederland wel degelijk bestaat. En niet alleen in de
achterstandswijken in het westen. Slagter: “Zeker ook hier. Het heeft toch
voornamelijk met werkeloosheid te maken. We hebben hier een werkeloosheid van
10 procent”. Slagter voelt zich betrokken bij de samenleving en zet zich er graag voor
in. Bij kledingbank Maxima werken ook enkel vrijwilligers.
1 september was de start van het nieuwe seizoen. Maar liefst 101 mensen hebben
zich op de eerste dag gemeld bij de kledingbank aan de Molenraai in Sappemeer die
alweer vier jaar bestaat. Slagter: “Twee dames uit Haren kwamen binnen met twee
grote tassen kleding. Zelf zijn ze klant bij de kledingbank, maar dat weerhoudt ze niet
om zelf ook zo nu en dan iets in te brengen”.
De kledingbank is bedoeld voor mensen die op een uitkering zijn aangewezen, in de
schuldsanering zitten of een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben, zoals
bijvoorbeeld sommige zzp’ers. Maxima Stad is trouwens alleen voor bezoekers van
de Voedselbank Groningen. Er komen jaarlijks bij kledingbank Sappemeer bijna
1200 mensen over de vloer, die gemiddeld acht kledingstukken per keer meenemen.
Twee keer per jaar wisselt de collectie. De rekken hangen nu vol met de nieuwe
wintercollectie. Gratis en in perfecte staat, veel kleding is zelfs nog nooit gedragen.

Bij binnenkomst dienen de bezoekers zich te melden met hun identiteitsbewijs en de
laatste uitkeringsspecificatie of verwijsbrief.
Nieuwe partners
De tweedehands kleding wordt in het magazijn aan strenge inspectie onderworpen.
Maar veel kledingstukken zijn gloednieuw en komen uit restpartijen. Slagter: “We
gaan veel bij winkels langs. De grote ketens geven hun restpartijen niet snel weg, de
kleding die daar overblijft wordt vaak, onvoorstelbaar maar waar, vernietigd.
Zelfstandigen geven hun restpartijen wel sneller weg. In menselijk opzicht een goede
beslissing, maar ook zakelijk gezien heel verstandig. Het telt als een gift.
Ondernemers mogen het dus opvoeren bij de belasting’’. Slagter is op zoek naar
nieuwe partners met een sociaal hart.
Gemeente Haren
Slagter: “Jaarlijkse ontvangen wij van de gemeente Haren een deel van subsidie
voor de huur en de energie. Fantastisch! en maandelijks rijdt een bus van Torion,
vanaf de Kerklaan 5 in Haren op en neer naar Sappemeer. Hier ben ik heel erg blij
mee, zo zijn wij ook vanuit Haren goed bereikbaar’, benadrukt Slagter. De bus rijdt op
22 september, 14 oktober, 8 november, 6 december en op 12 januari in het nieuwe
jaar. De bus vertrekt om 10:00 en is om 12:00 uur weer terug. U kunt zich aanmelden
bij Emile v.d. Feen van Torion, 050-5344173.
Oproep
Gezien de huidige wintercollectie is er grote behoefte aan herenkleding, vooral
winterjassen en herenschoenen. Ook hoopt Henk dat de kindercollectie aangevuld
gaat worden.
Het inzamelpunt van kledingbank MAXIMA in Haren is iedere zaterdag in Buurthuis
De Mellenshorst , Waterhuizerweg 36, tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Ook kan
kleding worden ingeleverd in de hal van MFC De Wijert/Helpman, P.C. Hooftlaan 1 in
Zuid-Groningen.
Voor meer informatie zie www.kledingbankmaxima-sappemeer.

