
     
 

Golfdag 5 oktober 2017 ten bate van de Stichting Kledingbank Rotterdam 
 

Een actie voor een doel dat ertoe doet 
 

Stichting Kledingbank Rotterdam is een non-profit organisatie met ANBI-status. Wij helpen 

mensen na verwijzing van allerlei maatschappelijke organisaties aan kleding. Dit doen wij 

met een enthousiast team vrijwilligers. Onze cliënten komen uit een brede laag van de 

bevolking van Rotterdam en omstreken. Dit varieert van Rotterdammers die door de crisis 

en/of schuldsanering in de problemen zijn gekomen, tot vluchtelingen, veelal met grote 

gezinnen. 

Gelukkig hebben wij in de 10 jaar van ons bestaan veel goodwill onder de mensen 

opgebouwd en hebben wij enige donateurs, maar veel te weinig. Het is belangrijk te 

vermelden dat wij geen subsidie van de Gemeente Rotterdam ontvangen. Wij zeggen altijd: 

Kledingbank is te vergelijken met Voedselbank, zij het zonder enige noemenswaardige 

subsidie. 

De Kledingbank is gehuisvest in een piepklein pandje van 100 m2 in Rotterdam Delfshaven. 

Dit pandje huren wij “om niet" van Woonbron en ondanks het feit dat Woonbron regelmatig 

dreigde ons eruit te zetten, laten ze ons momenteel even met rust. Daar wij het zwaard van 

Damocles boven ons voelen hangen hebben wij een plan ontwikkeld om o.a. een gedeelte 

van de kleding te verkopen, zodat wij in de toekomst huurpenningen kunnen betalen. Het 

pand aan de Oostkousdijk 21a is ook te klein voor onze activiteiten en wij zijn daarom al 

jaren op zoek naar een geschikt pand. 

Momenteel zijn wij in onderhandeling met onze "buren" van het boeddhistisch centrum. Zij 

huren twee panden op de Oostkousdijk waarvan 1 pand grotendeels is verbouwd en in 

gebruik is. Het andere pand staat ruim een jaar leeg en ze willen onder bepaalde 

voorwaarden de Kledingbank medehuurder maken. Het pand is in erbarmelijke staat en het 

bestuur van de Kledingbank gaat een plan bedenken om geld in te zamelen voor de 

verbouwing. 

Maar naast de eventuele verbouwing is dringend behoefte aan materialen: apparatuur voor 

een naaiatelier om kleren te verstellen, kastruimte, fournituren, werktafels, een nieuwe 

verwarmingsinstallatie, computers en ga zo maar door. 

De stichting heeft een vermogen van ongeveer 25.000 euro. De bovenstaande noodzakelijke 

kosten van verbouwing en materialen bedragen meer dan 100.000 euro, nog los van huur. 

Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid. Daarom is iedere bijdrage meer dan welkom en 

deze komt in ieder geval op een goede plek terecht! 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun! 

Stichting Kledingbank Rotterdam 


