Activiteiten in 2016
Dit jaar heeft de Kledingbank Stichtse Vecht de maandelijkse inzameling en verkoop kunnen
houden op een nieuwe locatie, de balkonzaal van ’t Trefpunt in het gebouw van ’t Heycop. Op deze
locatie zijn ook de opslagruimtes gevestigd. Dit scheelt veel werk voor de vrijwilligers, geen transport
meer tussen de opslagruimte en de voormalige uitgiftelocatie op het Bonifatiushuis. Tijdens de
maanden juli en augustus is de gebruikelijke zomerstop.
In januari is er in het Atrium van De Driestroom een uitverkoop gehouden waar iedereen kon
komen kijken of er iets voor zijn gading bij zat. Een goede en gezellige opkomst waarbij velen zijn
voorzien van kleding tegen een zacht prijsje.
In april is het tweejarig bestaan gevierd met een presentje voor onze bezoekers die tevens Upashouder zijn of deelnemer zijn van de voedselbank. Zij zijn verblijd met een set van twee
handdoeken en een zakje paaseitjes.
In september heeft de kledingbank een sokkenactie gehouden, een gratis bundel warme sokken
voor onze bezoekers die tevens U-pashouder zijn of deelnemer zijn van de voedselbank.
In december is het kerstpresentje uitgedeeld aan de dezelfde groep bezoekers; een cadeaubon
van de HEMA ter waarde van € 15,-, dat zeer werd gewaardeerd. Tevens heeft de middelbare school
RSG Broklede, naast de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank, ook kleding ingezameld. Een
rolcontainer vol met dozen en tassen is verzameld onder de leerlingen en gedoneerd aan de
kledingbank.

Ook winkeliers dragen de kledingbank een warm hart toe.
Body Fashion uit Maarssen Dorp heeft in de maand oktober een speciale actie gehouden. Als bij
aankoop van een nieuwe beha, een oud exemplaar (schoon en in goede staat) wordt ingeleverd,
ontvangt de klant korting op haar aankoop. De ingeleverde beha’s zijn gedoneerd aan de
kledingbank.
Damesmodewinkel Hintz, ook uit Maarssen Dorp, heeft in november een grote hoeveelheid
nieuwe kledingstukken en bijbehorende hangers geschonken aan de kledingbank. Deze artikelen
waren overtollig geworden, maar van een prima kwaliteit.

