JAARVERSLAG 2017
In en rond Rotterdam leven mensen die (tijdelijk) over onvoldoende financiële middelen om
zichzelf en hun kinderen te kleden. De doelstelling van Stichting Kledingbank Rotterdam is
om goede herbruikbare kleding in te zamelen om deze gratis aan hen te verstrekken. Door
het hergebruik van textiel te stimuleren leveren wij bovendien een bijdrage aan het
tegengaan van verspilling.
Hiermee is Kledingbank Rotterdam bij uitstek een organisatie die waarde creëert op basis
van het evenwicht tussen people, planet & profit. Stichting Kledingbank Rotterdam is een
vrijwilligersorganisatie, die op particulier initiatief werd opgericht op 6 oktober 2006. Wij
ontvangen geen overheidssubsidie.
Kledingbank Rotterdam voorziet in het kledingaanbod voor alle leeftijden: Van
babykleding maat 50 t/m kinderkleding maat 180 en dames- en herenkleding van maat XS
t/m XXXL
De Kledingbank Rotterdam werkt samen met meer dan 100 professionele zorg- en
dienstverlenende organisaties in en om de stad. Enkele voorbeelden zijn: Leger des
Heils, Stichting “Uw Thuis”, Maatschappelijk werk Gemeente Rotterdam, Voedselbank enz
Zij fungeren als doorverwijzers. Medewerkers van deze organisaties beoordelen op grond
van iemands financiële omstandigheden of hij/zij (met het gezin) in aanmerking komt voor de
ontvangst van (een) gratis kledingpakket(ten). In dat geval ontvangt iemand een verwijsbrief,
waarmee men in de winkel terecht kan.
Iemand kan maximaal 2x per jaar een verwijzing ontvangen; 1 maal voor een zomer- en 1
maal voor een wintergarderobe. In maart en in september wisselt in de winkel het
seizoensaanbod. Onze klanten mogen de door hen gewenste garderobe zelf uit het
winkelaanbod samenstellen.
Om een voorbeeld te noemen van één verwijzer: Voor de Stichting “Ons Thuis” hebben wij
vorig jaar 172 volwassenen en 218 kinderen totaal 390 personen gratis aan kleding
geholpen. Om u een idee te geven, dat zijn 1170 broeken, 1170 shirts, 1170 truien, 1170
blouses, 390 jassen en 390 paar schoenen.
In totaal konden wij in het jaar 2017 ruim 3.000 mannen, vrouwen en (veel) kinderen o.a. een
“warme jas” geven
Het werk van Stichting Kledingbank-Rotterdam wordt volledig gedaan door vrijwilligers met
veel liefde en toewijding. Onder onze vrijwilligers bevinden zich stagiaires maatschappelijke
studies, personen met een taakstraf (via de Reclassering), mensen via Vluchtelingenwerk,
Pameijer etc. Wij begeleiden en leren mensen om te gaan met cliënten, aannemen telefoon
enz. en hopen o.a. op deze manier, dat ze weer een kans krijgen op een plaats in de
maatschappij.

