Rotaryclub H-S schenkt kledingbank Maxima 3400 euro

SAPPEMEER – RotaryClub Hoogezand-Sappemeer heeft de opbrengst van zijn
jaarlijks bridgetoernooi geschonken aan kledingbank Maxima in Sappemeer.
Rotary-voorzitter Jan Zinger overhandigde de cheque van € 3400 maandag aan zijn
collega Henk Slagter van de kledingbank. Dit gebeurde tijdens Maxima’s
nieuwjaarsreceptie voor bedrijven.
Slagter gaf aan bijzonder blij te zijn met de gift. Het bedrag wordt gebruikt om de
jaarlijkse exploitatielasten te kunnen bekostigen.
Bridgetoernooi
De Rotaryclub hield het bridgetoernooi op 1 november. Organisator Roland Skjöld
slaagde erin veel bedrijven te interesseren voor sponsoring. Bovendien werd tijdens
het toernooi een loterij gehouden, waarvoor de leden van de Rotaryclub de prijzen
leverden. Hiermee werd het voor de kledingbank bestemde bedrag flink
opgeschroefd.
Forse groei aantal bezoekers
Maxima-voorzitter Henk Slagter gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie te kennen dat de
kledingbank een forse groei in het aantal bezoekers ziet. “Voor de huidige herfstwintercollectie kwamen vanaf 1 september al meer dan 850 bezoekers naar Maxima.
Een jaar geleden waren dat er 500.”

Er is ook veel vraag uit omliggende plaatsen, benadrukte Slagter ook nog maar eens.
“Binnenkort komen er Maxima’s in Veendam en Winschoten. In Delfzijl en
Stadskanaal vindt overleg plaats.”
Maximabestelbus
De kledingbank kreeg subsidies van de provincie Groningen, het Oranje Fonds en
het Skanfonds voor het inrichten van een logistiek magazijn en het aanschaffen van
een bestelbus. Deze bestelbus , de Maximabestelbus, rijdt vanaf deze maand in de
provincie Groningen om kleding op te halen en te bezorgen. Om de jaarlijkse kosten
te dekken worden bedrijven en organisaties uitgenodigd hun logo een plaats te
geven op de bus.
Kledingbank Maxima
Kledingbank Maxima is bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering of een laag
inkomen hebben en uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren
komen. Zij kunnen twee keer per jaar gratis winkelen met hun gezin. Maxima is een
modezaak zonder kassa.
De helft van de kleding en de schoenen is nieuw; het gaat om restpartijen van
kleding- en schoenenzaken. De andere helft is zo-goed-als-nieuwe, gebruikte kleding
van particulieren.
Daarnaast organiseert Maxima andere activiteiten voor de doelgroep, zoals
workshops ‘Omgaan met weinig geld’en ‘Gezonde voeding’, maar ook een gratis
rondleiding in de Euroborg voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van het
basisonderwijs.
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