Hoogezand-Sappemeer
krijgt een Kledingbank
HOOGEZAND - Hoogezand-Sappemeer krijgt een Kledingbank. Na de voedselbank, waar
mensen uit arme gezinnen gratis voedsel kunnen krijgen, komt iets soortgelijks er nu ook
voor kleding. Initiatiefnemers. Henk Slagter en Lydia van Peursem uit Glimmen hebben
reeds een kledingbank. In het Noordenveldgebied is reeds een kledingbank en daar zijn
goede ervaringen mee. Inmiddels is wethouder Struik benaderd over het initiatief, maar de
gemeente zal daar geen bemoeienis mee hebben. Het college staat evenwel positief
tegenover het initiatief en er zijn ook gesprekken gestart tussen de initiatiefnemers Henk
Slagter en Lydia van Peursem en Stichting Baanvak in Hoogezand.
In de provincie Groningen is het aandeel van huishoudens met een laag inkomen het hoogst in de
gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer. In een kledingbank kunnen mensen met een laag
inkomen gratis kleding uitkiezen. Uit armoedegegevens blijkt, aldus de initiatiefnemers,dat door veel
huishoudens bespaard wordt op de aanschaf van kleding. Als kleding gratis wordt verkregen, kan extra geld
worden besteed aan bijvoorbeeld vervanging van meubilair, vakantie, viering van verjaardagen, warme
maaltijden of verwarming. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Een ander aspect van de kledingbank is dat kleding die niet verkocht wordt in winkels een prima
bestemming krijgt en dat uitstekende gebruikte kleding wordt hergebruikt. De kledingbank voor HoogezandSappemeer streeft naar een het aanbod van ongeveer 75 procent nieuwe kleding en 25 procent gebruikte
kleding in uitstekende staat.
Er wordt als werkwijze van de Kledingbank ingezet op drie groepen deelnemers: huishoudens met een
maandelijkse bijstandsuitkering, huishoudens die in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslagen
overigen die een schriftelijke verwijzing voor de kledingbank hebben ontvangen van de gemeentelijke
Sociale Diensten of van Maatschappelijk Werk. De toetsing wordt dus niet door de Kledingbank gedaan,
maar door de gemeentelijke Sociale Diensten of door Maatschappelijk Werk.
De landelijke Koepelorganisatie De Nationale Kledingbank bezorgt nieuwe kleding bij de participerende
kledingbanken.
De kledingbank voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren in oprichting, is
inmiddels al lid. De Kledingbank zal ook kledingwinkels in de regio benaderen met het verzoek of men bij
het wisselen van de collectie kleding wil schenken. Aan de inwoners van de gemeenten zal worden
gevraagd om gebruikte kleding in uitstekende staat bij de Kledingbank te bezorgen. De kleding moet
modieus, onbeschadigd en schoon zijn.
De Kledingbank is een gewone kledingzaak, alleen zonder kassa. Kleding is slechts één aspect aan de
bestrijding van armoede. Het gaat, aldus de initiatiefnemers, om mensen te ondersteunen op weg naar een
betere leefsituatie.
Met een notariële akte wordt de stichting Kledingbank voor de gemeenten opgericht. Men is ook op
zoek naar geschikte mensen voor zo’n stichtingsbestuur. De Kledingbank is bedoeld voor en ook door
de doelgroep. Het bestuur zal bestaan uit mensen met en mensen zonder een uitkering. Vrijwilligers zullen
worden geworven uit de doelgroep. Dat zal gebeuren in overleg met de gemeentelijke Sociale Diensten; zo
mogelijk worden re-integratieplaatsen gecreëerd.
Deze maand gebruiken de initiatiefnemers voor het zoeken van zeven bestuursleden, een locatie voor de
kledingwinkel, coördinatie vrijwilligers, p.r. en sponsors.
De komende maanden moeten de puntjes verder op de i worden gezet, waarna naar verwachting na de
zomervakantie de deuren van de Kledingbank zullen kunnen worden geopend.
Wie meer wil weten kan mailen naar: hslagter@planet.nl.

