Stichting
Kledingbank
Winterswijk
en omstreken

Waar zit de kledingbank?
De kledingbank is gevestigd in de oude Driemark
aan de Zonnebrink 15, 7101 NA Winterswijk.

Website

Vragen?

De kledingbank heeft een website waarop een en
ander nog kan worden nagelezen. Zie daarvoor:
www.kledingbankwinterswijk.nl.

Neem gerust contact met ons op indien u vragen
heeft.

Zelf vrijwilliger worden?
Wilt u of wil iemand in uw omgeving als vrijwilliger
behulpzaam zijn bij het sorteren van kleding en/of
het werk in de winkel, dan kunt u zich telefonisch of
per e-mail bij de kledingbank melden.

Postadres:
Secretariaat kledingbank
Ratumseweg 44
7106 CH Winterswijk
Telefoonnummer: 06-34196875
Bankrekening: 103135243
IBAN: NL25RABO0103135243
KvK-nummer: 58522549

kledingbankwinterswijk.nl

informatie voor
cliënten

In september 2013 is de
Stichting Kledingbank
Winterswijk en omstreken
opgericht.
De kledingbank is een particulier initiatief dat
mogelijk wordt gemaakt door sponsors en vrijwilligers. De kledingbank heeft geen winstoogmerk
en is niet concurrerend met de plaatselijke
detailhandel en/of kringloop.

Doel
Stichting Kledingbank Winterswijk e.o. is een
stichting die kleding, schoenen en andere textielwaren verstrekt aan inwoners van Winterswijk en
omgeving. Mensen die over onvoldoende financiële
middelen beschikken om zelf kleding en schoenen
te kopen willen we behulpzaam zijn bij het
aanvullen van de garderobe.

Wie komt in aanmerking?

U wilt gebruik maken van de kledingbank?

Klanten van voedselbanken en personen of gezinnen
die in een vergelijkbare financiële- situatie verkeren,
zijn welkom bij de kledingbank.

Bent u eenmaal klant, dan kunt u telefonisch een
afspraak maken. Tijdens openingstijden krijgt u een
vrijwilliger aan de lijn. Buiten openingstijden kunt u
onze voicemail inspreken zodat we u terug kunnen
bellen.

Klanten van voedselbanken kunnen telefonisch een
afspraak maken. Zij dienen een formulier in te vullen
en bewijs te overleggen van het feit dat ze klant zijn
bij de voedselbank.
Mensen die geen klant zijn bij de voedselbank
kunnen via een hulpverlener aangemeld worden,
onder aanlevering van de benodigde informatie.

Op het afgesproken tijdstip kunt u vervolgens bij de
kledingbank komen winkelen. Daarbij wordt u door
een vrijwilliger van de kledingbank begeleid.
De kledingbank verzorgt niet de invulling van uw
kast, maar moet worden gezien als een aanvulling.

Identiteitsbewijs
Hiermee wil de kledingbank een steentje bijdragen
aan armoedebestrijding in en om Winterswijk.

Tijdens de afspraak dient u uw identiteitsbewijs of
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Hoe werkt de kledingbank?

Privacy

Iedereen die kleding, schoenen of textiel over heeft,
kan dit inleveren. Alles wordt op maat, kledingsoort
en seizoen gesorteerd. Daarna komen de kleding,
schoenen en textielwaren in de winkel te hangen.

De kledingbank werkt met vrijwilligers. Met hen is
afgesproken dat uw privacy gewaarborgd blijft.

