Kledingbank in oprichting voor
minima uit drie gemeenten
◆ Opening september dit jaar ◆
SLOCHTEREN ■ Twee inwoners uit Glimmen zijn voorbereidingen gestart voor een kledingbank voor
minima in de gemeente Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. De kledingbank krijgt de naam
’Maxima, kledingbank voor minima’. Het is de bedoeling dat de kledingbank in september van dit jaar
van start gaat in Hoogezand-Sappemeer.
Volgens de initiatiefnemers heeft een kledingbank in de drie gemeenten veel potentiële klanten. In de provincie
Groningen is het aandeel van huishoudens met een laag inkomen het hoogst in de gemeenten Groningen en
Hoogezand-Sappemeer, de gemeente Slochteren zit rond het gemiddelde en de gemeente Haren scoort lager dan
het landelijk gemiddelde.
Het aantal wwb-uitkeringen in de drie gemeenten is: Hoogezand-Sappemeer 1105; Slochteren 290; Haren 153.
met een laag inkomen gratis kleding uitzoeken.
Uit onderzoeken naar de gevolgen van een laag inkomen blijkt dat huishoudens besparen op de aanschaf van
kleding. ”Als kleding gratis wordt verkregen, kan extra geld worden besteed aan bijvoorbeeld warme maaltijden,
viering van verjaardagen of vakantie”, aldus de initiatiefnemers Henk Slagter en Lydia van Peursem.
Een ander aspect van de kledingbank is, dat kleding die niet via de reguliere manier verkocht wordt in de winkel
een prima bestemming krijgt en dat uitstekende kleding wordt hergebruikt.
De kledingbank voor de drie gemeenten gaat voor het grootste deel nieuwe kleding aanbieden. Via de
koepelorganisatie ”De Nationale Kledingbank” is er al veel nieuwe kleding in voorraad door samenwerking met
landelijk opererende kledingbedrijven.
Er zijn drie groepen deelnemers: huishoudens met een maandelijkse bijstandsuitkering, dit zijn de cliënten van
de gemeentelijke sociale diensten; huishoudens die in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag, dit zijn
huishoudens die vijf jaar of langer een laag inkomen hebben en daarop zijn getoetst door de gemeentelijke
sociale diensten; overigen die een schriftelijke verwijzing voor de kledingbank hebben ontvangen van de
gemeentelijke sociale diensten of van maatschappelijk werk.
De deelnemers kunnen twee keer per jaar kleding uitzoeken: in het voorjaar en het najaar.

