Vrijwilligers voor Kledingbank Maxima tekenen contract
HOOGEZAND – Op 28 juni hebben het bestuur
en vijftien vrijwilligers van kledingbank Maxima
de vrijwilligerscontracten ondertekend. In het
contract staan de rechten en de plichten van de
vrijwilligers en van het bestuur.
Twee vrijwilligers gaan de taak van bedrijfsleider
vervullen. Vanaf half juli zal gestart worden met
het sorteren van kleding en de aankleding van
de winkel. Maxima gaat er uitzien als een echte
kledingzaak.
Op 4 september gaan de deuren open met de herfst/wintercollectie. Mensen met een
bijstandsuitkering of een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren en Haren kunnen vanaf 4 september gratis komen winkelen.
In de winkel staan meest ook vrijwilligers met een uitkering. Maxima is voor en door de
doelgroep. Alle informatie en de voorwaarden om klant te worden, is te vinden op
www.kledingbankmaxima.nl
Om Maxima wekelijks van dinsdag tot en met vrijdag te kunnen laten draaien zijn zo’n
twintig vrijwilligers nodig, dus enkele nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom. Veel
vrijwilligers zijn aangemeld via de vrijwilligersvacaturebank.
Het bestuur van kledingbank Maxima is bijzonder blij met de startsubsidie die is
ontvangen van de colleges van B en W van de drie gemeenten. Deze startsubsidie is
bedoeld voor de aanpassing en inrichting van Maxima.
Zo wordt er een tegelpad bij de ingang aan de Molenraai aangelegd met aanpassingen
voor invaliden. Ook worden de verlichting, de beveiliging en de noodverlichting
aangepast en er wordt een inpandige opslagruimte gemaakt.
Ook bedrijven sponsoren Maxima met geld of in natura. Er is een uitstekende
samenwerking met de BWR, Bedrijf Werk en Reintegratie, de voormalige TRIO-bedrijven.
Maxima huurt hier een ruimte van ongeveer 200 vierkante meter. Aan de BWR zijn het
schilderen en behangen en het plaatsen van legkasten en kledingrekken uitbesteed.
Maxima doet meer dan kleding weggeven. Het doel is dat mensen met een uitkering
meer zelfbewust in de maatschappij staan. Hiertoe worden diverse activiteiten
georganiseerd.
Zo heeft Maxima een prikbord om kaartjes in te vullen en op te hangen, voor als men
bijvoorbeeld kleding kan verstellen of als iemand hulp zoekt voor het leggen van een
tegelpad.
Met FC Groningen zijn afspraken gemaakt over een rondleiding in de Euroborg. Ouders
die de kledingbank komen bezoeken kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden.
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