
Jas en tas
Iedereen ziet er graag netjes en verzorgd uit, maar
helaas is dat financieel niet voor iedereen mogelijk.
Kledingbank Limburg helpt. 
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COÖPERATIEF DIVIDEND



Otto Veenendaal en Theo

Bongers: “Naast kleding zijn

ook verzorgingsproducten

en giften altijd welkom.” Kijk

voor meer info op www.

kledingbank-limburg.nl

D
ozen en rekken vol kleding, de
hal is er tot aan de nok mee ge-
vuld. Nieuw en goed gebruikt.
De vrijwilligers in het sorteer-
centrum van Kledingbank Lim-
burg beoordelen de kleding die

binnenkomt kritisch. “Iedereen verdient het om
netjes gekleed te zijn, ook mensen die op de kle-
dingbank zijn aangewezen,” legt Theo Bongers
uit. Als manager Uitgifte is hij sinds de oprich-
ting in 2005 nauw bij de kledingbank betrok-
ken. “Vieze en versleten kleding gaat direct weg.
Kapotte kleding ook, tenzij het coupeuseteam er
met een nieuwe rits, knoop of zoom weer iets
moois van kan maken. Goede kledingstukken
worden gesorteerd naar dames-, heren- en kin-
derkleren. Voor de zomer of winter en per soort
netjes opgehangen of opgevouwen. Jasjes, blou-
ses, broeken, rokken, shirts, schoenen, tassen,
noem maar op. Ook andere donaties, zoals ver-
zorgingsproducten, knuffelberen en speelgoed,
dekbedden en handdoeken bergen we netjes op
in het magazijn. Van daaruit worden ze op volg-
orde van binnenkomst en naar behoefte in de
winkel of tijdens kledingdagen aangeboden.”

 
GEEN KASSA Kledingbank Limburg is een

provinciale maatschappelijke organisatie, voor
mensen die in (stille) armoede leven. Jaarlijks
doen zo’n tienduizend Limburgers een beroep
op de kledingbank. Mensen die het om diverse
redenen financieel moeilijk hebben en die (tij-
delijk) op hulp zijn aangewezen. Met een verwij-
zing van de sociale dienst, Stichting Leergeld of
andere hulpverleners kunnen zij tot twee keer
per jaar een complete set kleding uitzoeken, van
jas tot tas. Dat kan in de winkel in Maasbracht,
of tijdens kledingdagen die verschillende ge-
meenten samen met Kledingbank Limburg orga-
niseren. Theo: “Een uitkomst, al is de drempel
om een verwijzing te vragen voor veel mensen
hoog. Dat verandert meestal als ze een eerste
keer bij ons zijn geweest. De winkel in Maas-

bracht doet qua assortiment niet onder voor de
gemiddelde modezaak. Het verschil is dat bij
ons de kleding gratis is. En we werken op af-
spraak, zodat iedereen op zijn gemak kan kijken
en passen. Die privacy is heel belangrijk. Men-
sen lopen er niet graag mee te koop dat ze het
moeilijk hebben, dat respecteren we.”

 
GOEDE START Naast kleding die particu-

lieren inleveren bij een van de 23 steunpunten
verspreid over de provincie, bieden ook veel lo-
kale winkeliers en grootwinkelbedrijven kleding
aan. Met opbrengsten uit donaties en de ver-
koop van ondraagbare kleding en restproduc-
ten, worden onder meer ondergoed en sokken
gekocht. Die zijn dus altijd nieuw. Extra aan-
dacht is er voor kinderen tot achttien jaar. Otto

Kledingbank Limburg

wordt financieel onder-

steund door de provincie

Limburg en de aangeslo-

ten gemeentes. Daarnaast

is de organisatie afhanke-

lijk van giften, donaties en

lompenverkoop.

COÖPERATIEF           
DIVIDEND
De Rabobank steunt

activiteiten die de leef-

baarheid in de lokale

samenleving vergro-

ten met donaties uit

het Coöperatiefonds.

De kledingbank heeft

een aanvraag inge-

diend die vervolgens

in de commissie van

het Coöperatiefonds is

goedgekeurd. Van de

bijdrage uit het fonds,

hebben ze de oude

vrachtwagens kunnen

vervangen.



Veenendaal, directeur van Kledingbank Lim-
burg: “Kinderen verdienen een goede start. Als
je op de eerste schooldag in versleten kleren op
het schoolplein verschijnt, tel je vaak al niet
meer mee. Dankzij voormalig staatssecretaris
Klijnsma hebben gemeenten sinds een paar jaar
een potje dat rechtstreeks en alléén aan jonge-
ren besteed mag worden. Ouders die het niet
breed hebben, kunnen bijvoorbeeld aankloppen
bij Stichting Leergeld voor een laptop voor
school, maar ook voor kleding. Stichting Kinder-
fonds Midden-Limburg steunt ons ieder jaar
met een mooie donatie, waarmee we ontbreken-
de (onder)kleding voor kinderen kopen. Zodat
zij goed gekleed, met een goed gevoel naar
school kunnen.”

 
WAARDEVOL WERK Vrijwilligers zijn

ontzettend belangrijk voor de organisatie. Naast
een kleine groep vaste medewerkers, zijn zo’n
honderdtwintig vrijwilligers actief voor de kle-
dingbank. Ook werken er mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Samen zorgen zij er-
voor dat de binnenkomst en uitgifte van kleding
in goede banen loopt. Logistiek speelt hierin een
belangrijke rol. Otto: “We rijden door de hele
provincie. Om kleding op te halen, maar ook om
kleding naar kledingdagen te brengen. Mede
dankzij een donatie uit het Coöperatief Dividend
van Rabobank Roermond-Echt hebben we on-
langs onze oude vrachtwagens kunnen vervan-
gen. Dat was dringend nodig. Met deze nieuwere
wagens kunnen we weer een hele tijd vooruit.
Gelukkig, want zonder transport zijn we ner-
gens.” Ledenraadslid Bart Lickfeld van Rabo-
bank Roermond-Echt: “Net als de Kledingbank
helpen we graag mensen om zelfredzamer te
worden. Met de nieuwere vrachtwagens kan de
kledingbank haar waardevolle werk voortzet-
ten. Het is mooi dat we daar op deze manier aan
hebben bijgedragen.”

“Onze winkel doet niet
onder voor de gemid-
delde modezaak. Het

verschil is dat bij ons de
kleding gratis is.”


