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Kledingbank Maxima
van de gemeente Slochteren
Heeft u een laag inkomen? Bij Kledingbank Maxima in Sappemeer kun u twee keer per jaar
gratis kleding halen! Maxima is net een gewone winkel, het belangrijkste verschil is dat u niet
hoeft af te rekenen.

Mensen met een laag inkomen hebben vaak moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Geld voor
nieuwe kleding is er niet altijd. Daarom heeft een enthousiaste groep vrijwilligers Kledingbank
Maxima opgericht. Als u een laag inkomen heeft, kunt u tweemaal per jaar kleding uitzoeken.
Eenmaal voor de lente/zomercollectie en eenmaal voor herfst/wintercollectie. De kleren zijn
nieuw, of zo goed als nieuw. Bij uw eerste bezoek krijgt u een klantenkaart waarop staat welke
kleding u kunt uitzoeken.
Meer dan kleding alleen
Maxima biedt meer dan kleding alleen. Koffie, thee en limonade staan altijd klaar en aan de
stamtafel kunt u anderen ontmoeten. Wilt u een klus doen voor een ander? Of heeft u zelf hulp
nodig? Maak dan gebruik van de stamtafel. Hier ligt een boek waarin staat wie een klus wil
doen en wie eentje wil uitvoeren. Op deze manier kunnen de bezoekers van de kledingbank
elkaar helpen. Maxima is van plan om in 2013 ook andere activiteiten te organiseren,
bijvoorbeeld voorlichting over gezond leven en het minimabeleid.
Wie kan bij Maxima terecht?
Iedereen met een bijstands- of een Wajonguitkering kan bij de kledingbank terecht.
U bent ook van harte welkom als u langdurigheidstoeslag ontvangt, of een verwijsbrief heeft
van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de Gem. Kredietbank of Humanitas Paperaszo.
Neem bij elk bezoek uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee plus een
recente uitkeringsspecificatie of een verwijsbrief.
Vrijwilligerswerk bij de kledingbank
Op dit moment kan Kledingbank Maxima nog een bestuurslid uit de gemeente Slochteren
gebruiken. Vindt u de kledingbank een goed initiatief en wilt u het bestuur komen versterken?
Neem dan contact op met het Vrijwilligerssteunpunt Slochteren.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Maxima:

www.kledingbankmaxima.nl.

