Kledingbank Maxima groeit en dat is eigenlijk niet goed
SAPPEMEER – De vestiging in Sappemeer klokte een spectaculaire groei en inmiddels is
Kledingbank Maxima toe aan uitbreiding naar Veendam, Winschoten en Delfzijl. Maar dat is
eigenlijk niet goed.
Door Herman Sandman
Gedeputeerde Marianne Besselink, die maandag de uitbreiding in Sappemeer opende (van 200 naar
400 vierkante meter), worstelde er ook mee. Er wordt hard gewerkt en kwaliteit geleverd en Maxima ziet
het aantal bezoekers stijgen van 506 in het eerste half jaar naar 880 in het laatste half jaar (aantal
uitgegeven kledingstukken: 5222), maar het blijft bizar dat een kledingbank nodig is.
Er zijn in de drie gemeenten die de vestiging Sappemeer bedient, Hoogezand-Sappemeer, Haren en
Slochteren, bijna 2000 gezinnen die een beroep mogen doen op gratis kleding. En Maxima is er voor
Wajongers en voor mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. zzp-ers) tot 110 procent van
de bijstandsnorm.
Startmoment
Het samenzijn maandag was tevens het startmoment van uitbreiding naar andere plaatsen. Zoals
Veendam (open april 2014), Winschoten (open september 2014) en Delfzijl (in oprichting). Er waren
eveneens plannen voor Stadskanaal, maar daar is al Boetiek Armslag, een combinatie van kringloop en
kledingbank. Wellicht dat samenwerking mogelijk is.
De winkel zag er maandag kleurig uit, want de nieuwe collectie hangt. Het aanbod wordt twee keer per
jaar ververst, van voorjaar/zomer naar najaar/winter en andersom. Dat er inderdaad op kwaliteit wordt
gelet, kon Besselink opmaken uit de goedkeurende commentaren van dames die de rekken langs
gingen.
Winkels
Henk Slagter, die Maxima in september 2012 opstartte, onderschreef het nog maar eens: “We krijgen
niet alleen van particulieren, ook van winkels. De meeste ondernemers weten dat niet, maar je kunt
restpartijen beter aan ons schenken dan voor een 1 euro per kledingstuk de deur uit doen. Een deel is
van de belasting aftrekbaar. Maxima wil ook meer zijn dan een plek voor afdankertjes. De inrichting is
als een kledingzaak, met balie, paskamers en koffietafel. Inmiddels geven we workshops en hebben
schoenen en boeken. Daarbij bieden we werkervaringsplaatsen. Hier aan de Molenraai in Sappemeer
zijn zo’n twintig vrijwilligers actief.”
Tegen de stille hoop van Besselink dat de kledingbank in de toekomst minder nodig zal zijn, benadrukte
Slagter dat Maxima inzet op groei en gaat voor een structurele overheidsbijdrage. Het initiatief wordt nu,
naast fondsen, uit incidentele middelen ondersteund, door provincie en de drie gemeenten.
De gedeputeerde waarschuwde dat een structurele bijdrage lastig zou worden, maar dat belet Slagter
niet om het toch te gaan proberen. Na de verkiezingen als de nieuwe colleges zijn geïnstalleerd. Want
Maxima wil nog meer mensen bereiken die het nodig hebben.
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