
 

Vrijwilligers van de kledingbank: Hilly van Rixtel, Annie Schultz, Wijnie Veneberg en Maria van 

Bussel. 
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GEMERT – Stichting Kledingbank Gemert-Bakel en omstreken heeft een uitgebreid aanbod aan 

kleding en schoenen en zelfs nevenartikelen zoals beddengoed, speelgoed en accessoires. “Het is 

belangrijk dat mensen die voor deze steun in aanmerking komen ons weten te vinden en dat ze 

weten dat ze welkom zijn. Wij kunnen ze altijd netjes aankleden”, vertelt voorzitter Hilly van 

Rixtel. 

“Kleding is een van de eerste levensbehoeften”, vertelt Hilly. “Er zijn gezinnen die van vijftig euro 

per week rond moeten komen en die mensen hebben nauwelijks geld om kleding te kopen. Dat 

geeft vaak problemen. Sommige mensen schamen zich omdat ze geen fatsoenlijke kleding meer 

hebben, daardoor komen ze bijvoorbeeld niet meer op straat en vereenzamen ze. Kinderen worden 

op school gepest omdat ze ouderwetse kleding dragen en ook sollicitaties zijn niet succesvol omdat 

mensen geen passende kleding hebben voor hun sollicitatiegesprek”, legt ze uit. “Wij hebben hier 

een grote collectie kleding, schoenen en nevenartikelen waarmee we deze mensen kunnen helpen.” 

Oprichting 

Hilly heeft de kledingbank in 2012 opgericht. “In 2011 zag ik op televisie een reportage over de 



nationale kledingbank in Limburg. Ik kende wel de voedselbank, maar van een kledingbank had ik 

nog nooit gehoord. Eten is belangrijk, maar je hebt natuurlijk ook een groot probleem als je geen 

goede kleding meer hebt. Dat is in mijn hoofd blijven malen en ik besloot dat ik in Gemert ook 

een kledingbank wilde starten.” Door diverse andere kledingbanken aan te schrijven, 

kreeg Hilly informatie over hoe ze zelf kon starten. “Daaruit heb ik mijn eigen stappenplan 

samengesteld en ik ben aan de slag gegaan.” Ze startte met het zoeken van mensen die haar wilden 

steunen en kwam onder meer bij Maria van Bussel uit, die nog altijd vrijwilliger is voor 

de kledingbank. Inmiddels zijn er zo’n dertien vrijwilligers actief voor de kledingbank, daarnaast 

doen veel scholieren vanuit het Commanderij College hun maatschappelijke stage van dertig uur bij 

de kledingbank. 

Verwijsbrief 

“Veel mensen die behoren tot de doelgroep van de kledingbank, komen hier niet terecht omdat ze 

niet weten dat wij er voor ze zijn of ze zijn misschien te trots om hier aan te kloppen”, vertelt 

Maria. Het is echter geen kwestie van gewoon aankloppen. Om in aanmerking te komen voor steun 

van de kledingbank, is een verwijsbrief nodig. Die is te verkrijgen via bijvoorbeeld de gemeente, 

Lev-groep, maatschappelijk werk en dorpsondersteuners. Mensen uit Gemert-Bakel die een uitkering 

ontvangen via het Werkplein in Helmond kunnen bij de kledingbank een verwijsbrief ophalen die ze 

dan opsturen of afgeven bij het Werkplein. Deze ontvangen ze dan ondertekend terug met een 

stempel. Alleen met zo’n verwijsbrief en een geldig identiteitsbewijs kunnen mensen zich melden 

bij de kledingbank. Op die manier wordt de controle bewaard. 

Samenwerking 

Kledingbank Gemert-Bakel werkt met kleding die geschonken wordt. Voor het gebouw staat een 

container waar de kleding en andere spullen in gedeponeerd kunnen worden. Op zaterdagochtend 

kunnen de artikelen ook aan de balie afgegeven worden. “Ik geef mensen dan ook altijd een 

rondleiding om mensen te laten zien wat er met de kleding gebeurt en hoe wij hier werken”, vertelt 

Maria. “Ook de container maken we zelf leeg. Geschonken kleding wordt gesorteerd, dus alles kan 

gewoon in een zak afgegeven worden.” Ook kleding die kapot, vuil of verouderd is kan worden 

afgegeven. “Het komt altijd ergens terecht. We werken bijvoorbeeld samen met een voddenman 

die de kapotte spullen bij ons opkoopt en weer recyclet. Van het geld dat we daarmee verdienen 

kopen we ondergoed en sokken, want vanwege hygiëne kopen we dat altijd nieuw in. Kleding die 

vuil of verouderd is wordt aan arme landen geschonken en oude dekbedden en dekens schenken we 

aan de dierenambulance”, vertelt Hilly. Op die manier zoekt Kledingbank Gemert-Bakel volop de 

samenwerking met andere organisaties. “Eigenlijk doen we precies wat mensen tegenwoordig 

belangrijk vinden; we helpen eerst de mensen in onze eigen omgeving en kijken daarna verder wie 

we nog meer kunnen helpen.” 

Ook krijgt Kledingbank Gemert-Bakel veel speelgoed binnen voor kinderen. Hilly: “Daarmee steunen 

we Stichting De Wensboom, die verlanglijstjes van kinderen uit Gemert-Bakel en Boekel probeert te 

vervullen.” 

Dankbaarheid 

De vrijwilligers van de kledingbank hebben dankbaar werk. “Je hoort hier zoveel verhalen”, vertelt 

Wijnie Veneberg, ook een van de vrijwilligers. “Er komen heel veel verschillende mensen hier, jong 

en oud, ook mensen die het voorheen heel goed hebben gehad. Bijvoorbeeld zzp’ers die door 

omstandigheden in de problemen zijn beland.” Als voorbeeld noemt Maria het verhaal van een 

moeder met twee jonge kinderen. “Ze had al jaren niets nieuws meer voor zichzelf gekocht. Op een 

dag kwam ze bij ons in de kledingbank. We zaten toen nog op onze oude locatie (aan de Pastoor 

Verhofstadtstraat in Gemert red.). Hilly nam de kinderen mee naar de kinderafdeling boven en de 



moeder had even de tijd om voor zichzelf iets leuks uit te zoeken.” Hilly vervolgt: “Ja, dat vergeet 

ik nooit meer. Het meisje was nog erg jong. Ze had alleen maar roze en lila kleding uitgezocht. Ze 

had het gepast en beneden liet ze het aan haar moeder zien. Onderaan de trap maakte ze een 

pirouetje en ze had een enorme big smile op haar gezicht. Ze wilde de kleding niet meer 

uittrekken, zo blij was ze ermee. Dat is dan zo mooi om te zien.” 

Drempel 

De kledingbank in Gemert-Bakel werkt met een systeem. Eens per drie maanden mogen mensen 

komen winkelen met gesloten portemonnee. “Mensen gaan zelf rondkijken en kiezen zelf wat ze 

graag willen. We werken wel met een lijst waarvan mensen zes stuks mogen kiezen en per 

productgroep hebben we een maximum vastgesteld. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat 

iemand met zes jassen naar huis gaat en ook voor nevenartikelen zoals sieraden, tassen en riemen 

geldt dat er één gekozen mag worden per persoon, per drie maanden. We adviseren mensen daarom 

altijd om leuke kledingsetjes te maken en te combineren. Want dan kun je met zes stuks kleding 

weer goed vooruit”, vertelt Maria. Inmiddels is de kledingbank alweer ruim een jaar gevestigd op de 

huidige locatie aan de industrieweg 60 in Gemert. “Het pand hebben we in bruikleen van Kingspan 

Unidek. Met deze ruimte zijn we erg blij, want onze vorige locatie was echt te klein geworden. We 

moesten mensen soms buiten laten staan wachten, omdat de winkel gewoon echt vol was”, 

vertelt Hilly. “Hier zitten we ook wat anoniemer”, noemt Wijnie als voordeel. “Voorheen zaten we 

midden in een woonwijk en we merken dat de drempel hier toch wel iets lager geworden is voor 

veel mensen.” De vrijwilligers doen hun best om zoveel mogelijk mensen te bereiken en over de 

drempel te krijgen. “Vaak is het heel moeilijk voor mensen, want schaamte blijft er toch. Maar door 

voorbeelden te geven van verhalen van andere mensen, kunnen we mensen vaak wel overtuigen. We 

kunnen mensen eigenlijk altijd mooi aankleden en wat er tussen deze muren gebeurt, blijft ook 

hier. De privacy van mensen is belangrijk”, vindt Hilly. “Ik ben er heilig van overtuigd dat we elkaar 

kunnen helpen, als we allemaal een stukje bijdragen. Alles bij elkaar is het heel veel.” 

Kledingbank Gemert-Bakel e.o. is gevestigd aan de Industrieweg 60 in Gemert. De openingstijden 

voor cliënten zijn op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 

van 13.00 tot 16.00 uur. Inname van kleding en andere artikelen is op zaterdagochtend tussen 10.00 

en 12.00 uur. Ook kan kleding, netjes verpakt in zakken, gedoneerd worden in de witte container 

die voor de deur staat. Voor vragen of meer informatie zijn de vrijwilligers 

van Kledingbank Gemert-Bakel e.o. telefonisch te bereiken via 06-45659358, tijdens openingstijden. 

 


