Kledingbank Maxima komt ook in Veendam
Veendam krijgt een eigen Maxima kledingwinkel.
Op maandagavond 17 juni wordt
een informatiebijeenkomst bij
Maxima in Sappemeer, Molenraai 1
gehouden voor mensen die in de
winkel willen helpen.
Wat is kledingbank Maxima?
In Sappemeer is een modezaak
voor dames, heren en kinderen
zonder kassa: kledingbank
Maxima.
Mensen uit de gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Haren en
Slochteren met een bijstands- of
Wajong-uitkering, of met een laag
inkomen (<110% bijstandsnorm),
kunnen twee keer per jaar gratis
bij Maxima (voor minima) komen winkelen.
Hoe werkt kledingbank Maxima?
Per keer kan iedere bezoeker 10 kledingstukken, een paar schoenen en een boek
uitkiezen.
Bij de ingang laat men de laatste specificatie van de uitkering zien of een verwijsbrief
van een van de 12 organisaties waar Maxima mee samenwerkt en een ID-kaart.
Op www.kledingbankmaxima.nl staat alle informatie over Maxima.
Maxima biedt meer dan kleding
Getracht wordt om mensen een stapje verder te brengen, door behalve kleding ook
leesboeken en workshops aan te bieden.
Kinderen krijgen een gratis rondleiding in de Euroborg van FC Groningen.
Maxima is een particulier initiatief: er is een stichtingsbestuur en in de winkel en bij
het sorteren van kleding werken 16 vrijwilligers met een uitkering.
Ze zijn blij om weer werk, structuur en collega’s te hebben. Er zijn geen betaalde
krachten.
Het wordt steeds drukker bij Maxima
In januari en februari was Maxima gesloten i.v.m. de wisseling van de wintercollectie
in de voorjaars-/zomercollectie.
Vanaf 1 maart zijn er al meer dan 500 bezoekers geweest: het wordt steeds drukker.
Landelijk zijn er al meer dan 20 kledingbanken. Maxima is de eerste kledingbank in
de provincie Groningen en wil nu graag uitbreiden; in eerste instantie naar Veendam.
Makelaar biedt gratis locatie aan
Er is al een gratis locatie aangeboden in Veendam, door een makelaar die het
initiatief ondersteunt.
Maxima zoekt nu enthousiaste mensen die willen helpen om in Veendam een
kledingbank vorm te geven.
Mail als je interesse hebt naar contact@kledingbankmaxima.nl of bel naar de
voorzitter van de Stichting Kledingbank Maxima Henk Slagter tel. 06-10584923.
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