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Er is meer armoede dan zichtbaar en geregistreerd is! 
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Door stijgende kosten houdt men steeds minder over. 
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Het was een enerverend jaar! 

 

 
Wij hebben een enerverend jaar achter de rug. Een jaar met veranderingen 

en financieel onzekere tijden. De eerste helft van 2018 was stabiel. 

Gemiddeld kwam er circa 4000 kg per maand aan gedoneerde kleding 

binnen en de financiële situatie zag er goed uit. De kleding die niet geschikt 

was voor onze klanten werd verkocht aan een bedrijf dat gebruikte kleding 

exporteert naar arme landen. Circa 2000 kg per maand verkochten wij aan 

dat bedrijf en ontvingen daarvoor € 0,54 per kilo inclusief BTW. Van dit geld 

konden wij bijna de volledige huur en servicekosten per maand betalen. 

Gedurende de eerste helft van 2018 ontvingen wij nog enkele bedragen van 

fondsen, echter het werd steeds moeilijker om voor de exploitatiekosten 

fondsen te vinden die daarvoor geld beschikbaar wilde stellen. Medio 2018 

zag het er naar uit dat de kledingbank het einde van het jaar financieel niet 

zou redden als er niet meer sponsorgeld binnen zou komen en tot overmaat 

van ramp stortte de export van tweedehands kleding ook in elkaar. Vanaf 

september ontvingen wij nog slechts € 0,30 inclusief BTW van onze opkoper. 

Dat betekende voor ons een daling van 55% van de structurele inkomsten. 

Daarbij kwam ook nog dat wij de ene na de andere afwijzing kregen van 

fondsen, omdat er teveel aanvragen bij de fondsen binnenkomen. Door de 

grote markt van stichtingen die allemaal in dezelfde vijver vissen van fondsen 

word de kans op een toezegging steeds kleiner. Er moest wat gebeuren en 

dus ging het bestuur ermee akkoord dat de voorzitter uit eigen middelen een 

lening ging verstrekken van € 15.000,- aan de kledingbank om van al het 

speelgoed dat wij in onze loods hadden opgeslagen een tweetal 

speelgoedwinkels te openen, als project van de kledingbank, waarvan alle 

netto opbrengsten ten goede komen aan de kledingbank. Dit om de 

zelfredzaamheid en de continuïteit van de kledingbank te blijven 

waarborgen. Per 1 november werd de eerste speelgoedwinkel geopend aan 

de Rijksstraatweg 51 te Hellevoetsluis en de tweede winkel aan de 

Schoolstraat 36A te Middelharnis werd per 1 december geopend.  

Het vrijwilligersteam werd met circa 30 vrijwilligers daardoor uitgebreid. De 

beide winkels moesten natuurlijk ook naamsbekendheid krijgen en daardoor 

konden wij voor 2018 hiervan nog geen beeld schetsen. Wij hopen dat 2019 

voorspoedig zal verlopen en dat de beide winkels vruchten gaan afwerpen 

voor de kledingbank. Door deze financiële impuls heeft de kledingbank 2018 

uiteindelijk positief weten af te sluiten. In 2018 heeft er ook een wisseling 

plaats gevonden in het bestuur. Per 19 januari 2018 is toegetreden Trudy van 

Grondelle als secretaris en per 1 juni 2018 heeft Harry Scheermeijer als 

bestuurder ons verlaten.  
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Het bestuur 

 

 Walter Hendriks Coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudy van Grondelle Secretaris 

 

 Corina Zondag Penningmeester 
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Onze doelstelling 
 

 

Het doel van onze stichting is om zoveel mogelijk mensen die onder de 

armoedegrens zitten gratis te voorzien van kleding, schoenen en voor de 

kinderen ook nog gratis speelgoed. Kinderen van klanten van de kledingbank 

mogen twee keer per jaar gratis voor een bedrag van € 5,- per kind 

speelgoed uitzoeken in de twee winkels die wij hebben. Speciaal voor de 

groep mensen die net buiten alle regelingen vallen, hebben wij de deuren 

van de kledingbank ook geopend. Dat is een grote groep mensen die niet 

geregistreerd staat, omdat hun inkomen te hoog is, maar door de 

toenemende vaste lasten wel in stille armoede leven. Wel dient deze groep 

klanten een overzicht te tonen van het inkomen en de vaste lasten alvorens 

zij in aanmerking komen voor de kledingbank. Onze criteria zijn dus ruimer 

dan van de voedselbanken. 

 

 

Onze klanten 
 

Al onze klanten komen alleen in aanmerking voor gratis kleding indien zij over 

een doorverwijsformulier beschikken die door een sociale of 

maatschappelijke organisatie is ingevuld. Al onze klanten bevinden zich in 

een slechte financiële positie welke door diverse oorzaken is ontstaan. 

Door het verstrekken van gratis kleding en schoenen helpen wij deze mensen 

om een redelijk bestaan te hebben. Klanten die na drie jaar uit het bestand 

zijn van de voedselbank en kunnen aantonen dat zij nog steeds in een 

slechte financiële situatie zitten, blijven bij ons in het bestand en kunnen 

gebruik blijven maken van onze diensten. In 2018 hebben wij ruim 1200 

mensen voorzien van gratis kleding en schoenen. Helaas konden wij geen 

nieuw ondergoed meer uitdelen, omdat onze inkomsten terug liepen. 

Hopelijk kunnen wij dat in 2019 wel weer gaan doen. 
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Onze partners 

 
In 2018 hebben wij ons netwerk na tevredenheid kunnen opbouwen en via 

mond tot mond reclame werd de kledingbank steeds meer bekend. 

Inmiddels hebben wij verschillende organisaties waarmee wij samenwerken, 

die klanten naar ons doorverwijzen waardoor ons klantenbestand naar 

tevredenheid blijft groeien. 

Wij werken nauw samen met de volgende instellingen: 

 

- Voedselbank Hellevoetsluis 

- Voedselbank Middelharnis 

- Diverse kerken op Voorne Putten en Goeree Overflakkee 

- Ambulante hulpverleners 

- Antes 

- Budget en beschermingsbewind ZHE 

- Centrum voor jeugd en gezin 

- Directzorg Brielle 

- Empathon 

- Gemeente Brielle 

- Gemeente Nissewaard 

- Gemeente Hellevoetsluis 

- Gemeente Westvoorne 

- Gemeente Middelharnis 

- Indigo 

- Kwadraad 

- Medisch Centrum Struytse Hoeck 

- Pameijer 

- Plangroep 

- Rotz 

- Vluchtelingenwerk Brielle 

- Vluchtelingenwerk Hellevoetsluis 

- Vluchtelingenwerk Sommelsdijk 

- Zuidwester 
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- Diverse schuldhulpverlening bureaus 

- Diverse kerken uit de regio 

 

 

 

Media 
 

 

Naast de nodige krantenartikelen die regelmatig worden geplaatst in de 

regionale weekbladen, beschikken wij ook over een eigen website en een 

facebookpagina. Daarnaast beschikken wij over een flink aantal flyers welke 

wij gebruiken voor diverse gemeentes en instellingen om meer 

naamsbekendheid te creëren voor de kledingbank. 

 

Artikel Groot Hellevoet. 

 

Is het Speelgoedhuis de redding voor 
Kledingbank ZHE? 
vr 16 nov 2018, 9:15    •   124 keer gelezen  

 
Hellevoetsluis - Het Speelgoedhuis is een project van de Kledingbank ZHE. In het pand dat 
velen nog kennen van de bloemenzaak die er was gevestigd, is hard gewerkt om een zo 
ruim mogelijke speelgoedwinkel te openen. 
Door Ger den Reijer 
Het doel van de winkel is drieledig: allereerst twee keer per jaar gratis speelgoed verstrekken aan 
kinderen van klanten van de kledingbank. Daarnaast het verkopen van nieuw en gebruikt 
speelgoed voor low-budget prijzen. Hoofddoel: op die manier structurele inkomsten voor de 
Kledingbank ZHE genereren. De winkel wordt gerund door 19 vrijwilligers en dat is natuurlijk ook 
bijzonder te noemen. Al deze mensen hebben het hart op de goede plaats zitten en doen iets 
voor mensen die het tijdelijk net even wat minder hebben. 

Druk tijdens opening 
Het was vrijdag 9 november tijdens de opening een drukte van belang. Walter Hendriks, 
coördinator van de Kledingbank ZHE is in zijn nopjes met het resultaat van het opknappen van de 
winkel. Het is er mooi licht geworden en de eerste klanten vinden goed hun weg. Op de vraag 
hoe hij tot de opening van deze winkel is gekomen, vertelt Walter dat de winkels (er wordt nog 
een winkel geopend in Middelharnis aan de Voorstraat 36A) de financiële basis voor de 
kledingbank moeten gaan vormen. 
Geen steun van gemeente 
"Volgend jaar, 2019 is het jaar van de waarheid", geeft hij aan "wij krijgen geen steun van de 
gemeente en op dit moment moet er maandelijks geld bij", zegt hij doelend op de kledingbank. 
Turning point 
Walter die in een vorig leven een assurantiekantoor bestierde vertelt over het turning point in zijn 
leven. Vanuit de Stichting Child of Uganda bezocht hij kinderen die in de gevangenis zitten omdat 
ze bedelden (bedelen is verboden in Uganda). Op zijn vraag "Hoe kun je toch zo stralen als je 
hier in de ellende zit" antwoordde een van de jongens "rijkdom zit in je hart". Sindsdien ging de 
knop om bij Walter en zijn vrouw Corina. Nu zetten zij zich samen in Nederland in voor de 
mensen die het hardst kunnen gebruiken. 
Speelgoed voor lage prijzen 
Het Speelgoedhuis verkoopt geen rommel en is gewoon een degelijke speelgoedwinkel met de 
laagste prijzen in de hele regio. Er wordt zowel nieuw als gebruikt speelgoed verkocht. Het 
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gebruikte speelgoed is zorgvuldig gecontroleerd en schoongemaakt, zelfs aan nieuwe batterijen 
is gedacht. Kom eens langs om met eigen ogen te zien wat er allemaal in de winkel staat. Het 
assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieuw en gebruikt speelgoed zoals spelletjes, 
poppen, puzzels, auto's, kleine computers, keyboards en schoolspullen. Er is ook een hoek met 
babykleding. 
De winkel is van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend. U kunt contant of 
met betalen. U bent van harte welkom aan de Rijksstraatweg 51. 

  

 

 
 

Opening Het Speelgoedhuis 
maandag 19 november 13:38 - 2018  

 
MIDDELHARNIS - Eind november opent Het Speelgoedhuis de deuren voor het publiek. 
Het Speelgoedhuis is een project van de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden en is 
gelegen aan de Schoolstraat 36A te Middelharnis. 
Het Speelgoedhuis is met geen andere winkel te vergelijken. Het is volgens de initiatiefnemers 
een uniek project met drie doelen: 

- Gratis speelgoed voor kinderen van klanten van de kledingbank; 
- Nieuw en gebruikt speelgoed voor low-budget prijzen; 
- Financiële ondersteuning voor de Kledingbank ZHE. 

Het Speelgoedhuis heeft de uitstraling van een degelijke speelgoedwinkel met de laagste prijzen 
in de hele regio en is met geen enkele andere winkel te vergelijken die ook speelgoed verkoopt. 
Dit geldt voor zowel nieuw als gebruikt speelgoed. Al het gebruikte speelgoed wordt zorgvuldig 
gecontroleerd en voorzien van nieuwe batterijen. Ons assortiment is streng gecontroleerd en 
alleen de allerbeste kwaliteit komt in de winkel. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met 
nieuw en gebruikt speelgoed. Zo zijn er allerlei spelletjes, poppen, knuffels, puzzels, auto's, 
kleine computers, keyboards, gitaren, veel speelgoed op batterijen, schoolspullen en zelfs 
buggy's en kinderwagens en kinderfietsen. Er kan contant betaald worden of met pin. Het 
Speelgoedhuis werkt uitsluitend met vrijwilligers, "die vanuit hun hart bij ons werken en graag wat 
willen betekenen voor hun medemens, waardoor het sociale aspect bij ons een hoge prioriteit 
heeft." 
Men is nog op zoek naar veel enthousiaste dames die het leuk vinden om als vrijwilliger in de 
speelgoedwinkel te helpen. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de heer Walter Hendriks, coördinator en voorzitter van de 
Kledingbank. Telefonisch bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06-52626999. 

 

 

https://pubblestorage.blob.core.windows.net/65142601/content/2018/11/cb1263ec-f8ab-4185-809f-c1d75d25bb5d.jpg
mailto:?subject=Opening+Het+Speelgoedhuis+&body=Gelezen%20op%20Eilanden-Nieuws.nl%20https%3a%2f%2fwww.eilandennieuws.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f7393%2fopening-het-speelgoedhuis-
mailto:?subject=Opening+Het+Speelgoedhuis+&body=Gelezen%20op%20Eilanden-Nieuws.nl%20https%3a%2f%2fwww.eilandennieuws.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f7393%2fopening-het-speelgoedhuis-
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/65142601/content/2018/11/cb1263ec-f8ab-4185-809f-c1d75d25bb5d.jpg
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/65142601/content/2018/11/b55f79b5-a995-42d2-8e3a-5d6fa48ac024.jpg
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Verwachtingen voor 2019 

 
Door de toenemende armoede verwachten wij een dat ons klantenbestand 

eind 2019 uitgegroeid zal zijn naar 1500 klanten. Hopelijk gaan de beide 

speelgoedwinkels genoeg omzetten om de continuïteit van de kledingbank 

te waarborgen. Ook hopen wij dat de gemeente Hellevoetsluis ons 

structureel wil gaan ondersteunen. Na een moeilijk jaar 2018 hopen wij dat 

het komende jaar in een rustig vaarwater komt ons allen de zekerheid kan 

bieden dat de kledingbank mag blijven bestaan. Tenslotte doen wij als 

vrijwilligers alles geheel vrijwillig, zonder dat er iemand voor betaald wordt en 

doen dit vanuit ons hart voor onze medeburgers die het financieel niet breed 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


