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De kledingbank heeft een bewogen jaar achter de rug. 

We startten met een lockdown vanwege Covid 19. Uiteindelijk langzamerhand 
weer open met de nodige maatregelen zoals verplichten hygiëne maatregelen, 
mondkapjes en maximaal 5 klanten in de winkel. Tevens veel testen uitgedeeld. 
Ook de wachtrij op de gang  had onze aandacht, maar langzamerhand wende 
iedereen eraan. 

In het voorjaar gingen we uiteindelijk weer open. Ook kregen we er een 
doelgroep bij: de  Oekraïense  oorlogsvluchtelingen ondergebracht  op een 
cruiseschip in Zwijndrecht. Hiervoor uiteindelijk een apart registratiesysteem 
ingevoerd buiten de in de computer geregistreerde doelgroep van de 
Kledingbank. 

De zaterdagverkoop voor  mensen buiten onze doelgroep had onze aandacht. 
Voorheen werd deze minimaal bezocht, maar nu gaat dit een stuk beter. 

We keken vooruit naar het uitgestelde lustrumfeest, dat helaas in 2021 ook 
vanwege Covid 19 niet door kon gaan. Uiteindelijk namen we tijdens dit feestje 
dat plaats vond op 16 juni afscheid van onze voorzitter Elbert Vissers en zijn 
vrouw Wilma op gepaste wijze samen met onze vrijwilligers. 

Op 4 juli namen we afscheid van Lucie Kleinjan tijdens haar begrafenis . We 
verliezen in haar een zeer geliefde betrokken secretaris. 

Voor de zomer kwam er het bericht dat ons huidige pand aan de Sumatralaan 
gesloopt zou gaan worden en er werd gezocht naar een nieuwe locatie. 
Uiteindelijk kwam het bericht dat er een nieuwe locatie in Zwijndrecht 
gevonden was voor Voedsel- en Kledingbank samen in de Emmastraat in de 
voormalige basisschool de Toermalijn. De locatie was weliswaar kleiner voor 
ons maar toch waren we enigszins gerustgesteld. Later kwam het bericht dat 
het Theaterhuis ook bij de Emmastraat gevoegd zou worden en toen bleek dat 
de ruimte nog beperkter zou worden. De gesprekken met de Gemeente waren  
moeizaam en we zochten begrip en steun bij de politieke partijen waar we 
spreektijd kregen. Ook bezochten sommige raadsleden onze huidige locatie. Op 
13 december vond er een gesprek plaats tussen wethouder T. Jansen en het 
bestuur waarin we tot elkaar zijn gekomen en we de intentie hebben gekregen 
om met elkaar verder te kunnen. Wij willen de doelgroep niet in de steek laten.  



Er worden nu gesprekken gevoerd met de directeur van Zwijndrecht Werk 
mevr. Dorothy Welberg over evt. hulp bij verhuizing. Op dit moment gaat een 
aannemersbedrijf aan de slag om aanpassingen te doen op de nieuwe locatie. 
Verwacht wordt dat er eind februari wellicht verhuisd kan worden. 

In de afgelopen maanden hebben Bestuur en vrijwilligers zich enorm 
ingespannen om de enorme voorraad te beperken. Dit had ook ten gevolge dat 
we op 19 december een extra shopper dag organiseerden buiten het 
toegestane deel kleding per seizoen. Dit werd een groot succes: ruim 95 
personen / gezinnen hebben hier gehoor aan gegeven. 

De vrijwilligers, die zich soms dagelijks inzetten voor de Kledingbank zijn 
bedankt voor hun inzet met een cadeaubon en een etentje. 

Bureau Ruw heeft  een nieuwe website ontworpen en zorgt voor de steeds 
nieuwe of veranderde informatie. We zijn hen bijzonder dankbaar voor deze 
sponsoring. 

 

Extra acties van afgelopen jaar: 

 In september met een kraam vol kleding en informatie de vrijwilligersmarkt in 
H.I.Ambacht bezocht. Veel bekendheid gekregen.  

1x een netwerkbijeenkomst met burgemeester H. v. d. Loo over de bediening 
van Oekraïense gezinnen  van het cruiseschip en elders bij mensen in 
Zwijndrecht. 

1x Diaconaal overleg. 

10x vergaderd door bestuur al dan niet online in Covid tijd. 

 

Het Bestuur is  dringend op zoek naar bestuursleden/ voorzitter en probeert te 
werven op dit moment. De doelgroep neemt toe door de crisisperiode en we 
maken ons sterk om deze zo goed mogelijk te bedienen. 

 

Anneke de Roon 

Secretaris Kledingbank 
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