Raad bezoekt Kledingbank

SAPPEMEER - De nieuwe gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft vrijdag een werkbezoek
gebracht aan Kledingbank Maxima aan de Molenraai in Sappemeer. De kledingbank verstrekt
gratis kleding aan mensen met onder meer een bijstandsuitkering. In het magazijn werden de
raadsleden geïnformeerd door bestuurslid Anja Brink (foto), waarna een rondleiding door het
bedrijf, dat de eerste
maanden van dit jaar al een topdrukte kende, volgde. Zie ook elders in deze krant.

Het wordt flink drukker bij Kledingbank
Maxima Sappemeer
SAPPEMEER - Het is een drukketijd voor kledingbank Maximaaan de Molendraai 1 in
Sappemeer. Dat merkte ook de nieuwe gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer, vrijdag op
werkbezoek bij de winkel, die gratis kleding verstrekt aan mensen met een inkomen tot
maximaal 110 procent van de bijstandsnorm. Sinds 4 maart, dus binnen een periode van vier
weken gingen al 2795 kledingstukken
over de toonbank, aldus bedrijfsleider Henk Dijkhuis.
En de kleding is voor een groot deel nieuw. Bedrijven als Lake Site, Shoeby en kleinere bedrijven
schenken kleding en schoenen en ook particulieren komen kleding brengen die niet meer wordt
gedragen.
Bedrijven die nieuwe kleding doneren aan Maxima hebben daar ook weer een belastingvoordeel bij,
want zij mogen 25 procent afschrijven voor de belasting op de op deze wijze gedoneerde kleding.
En de kleding die bij Maxima wordt verstrekt is dus of nieuw, of zodanig dat het haast niet van
nieuw is te onderscheiden.
Er wordt in de winkel bij de tweedehands kleding dan ook goed gelet op hoe de kleding eruit ziet. Is
het ook maar een klein beetje niet naar de zin, dan gaat het naar elders.

Inwoners uit de gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Haren en Slochteren kunnen in de
Sappemeerster zaak kleding uitzoeken.
Mensen kunnen er komen winkelen als ze wonen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, of
Slochteren of Haren, een bijstandsuitkering of een Wajonguitkering of een langdurigheidsuitkering
ontvangen, of een verwijsbrief hebben van de instantie die ze begeleidt, zoals Maatschappelijk
Werk, Gemeentelijke Kredietbank, MEE Groningen, NOVO of Humanitas Paperaszo,
Maatschappelijk Werk Hoogezand-Sappemeer, Noordermaat Haren, Lentis, Martinus Willibrordus
parochie en Leger des Heils Noord.
Bij ieder bezoek moet de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief en een
identiteitsbewijs worden meegenomen.
Klanten met een inkomen tot 110 Procent van de bijstandsnorm krijgen een kaart op naam waarop
men een keer per half jaar kledingstukken kan komen uitzoeken.
,,Mensen komen hier soms in tranen, maar ze worden met respect behandeld en dit is dan ook een
echte winkel waarin ze zich ook als klant kunnen voelen’’, aldus bestuurslid Anja Brink.
Ze vervolgt: ,,En met het vakantieseizoen voor de deur, hebben we bijvoorbeeld van de Vrijbuiter
maar liefst vijfhonderd afritsbroeken gekregen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En we proberen
ook meer te zijn dan een kledingzaak. Mensen krijgen een kop koffie, we maken een praatje en we
vragen.soms ook of we misschien meer voor ze kunnen betekenen. Vaak weten ze ook de weg niet
in uitkeringen en subsidies en we willen ze graag helpen het leven wat prettiger te maken. Voor de
kinderen hebben we ook een samenwerking met FC Groningen, waarbij ze ook eens een keer in de
Euroborg mogen kijken en dat is altijd een feestje, ook voor de vrijwilligers die ze erheen rijden’’.
De Vrijwilligers bij Maxima zijn mensen die ook tot de doelgroep behoren en ook het bestuur
bestaat uit vrijwilligers. Maxima heeft geen eigen bron van inkomsten. Mevrouw Brink: ,,We zijn
afhankelijk van subsidies en giften en donaties. En dat is best wel spannend want elk jaar moeten
we maar weer afwachten of en welke subsidies we krijgen. Het geld dat we van de provincie
krijgen, hebben we een bestelbus voor aangeschaft’’.
Naast de vrijwilligers uit de doelgroep wordt als personeel ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld
mensen van de BWR, de voormalige Triobedrijven. Door bij Maxima werkervaring op te doen, is
de kans groter ze weer in een regulier arbeidsproces te kunnen plaatsen. Mevrouw Brink liet de
aandachtig luisterende raadsleden dan ook weten: ,,Een van die medewerksters, werkt nu op het
gemeentehuis achter de balie.’’
Het pand waarin Maxima is gevestigd, is eigendom van de gemeente. Jaarlijks is men al zo’n 8000
euro kwijt aan het gebouw zelf, aan
onder andere gas en licht. Maar ook
voor het gebouw wordt soms
onverwachts iets geschonken. Zoals een
complete keuken. ,,Die hebben we via
Marktplaats gekregen. Hij kostte een
bepaald bedrag, maar toen die mevrouw
hoorde dat het voor Maxima was,
mochten we het zo hebben.’’
Ze heeft de indruk dat nog niet
iedereen die ervoor in aanmerking
komt, de weg naar de kledingzaak
aan de Molenraai heeft gevonden.
Onbewust of bewust, want aldus
Brink:
,,Mensen moeten ook een drempel
over.’
Gemeentesecretaris Frank Wiertz laat burgemeester Peter de Jonge de nieuwe (loop)schoenen zien die gratis
kunnen worden meegenomen door de doelgroep. Raadslid Julia Polat kijkt mee.

