Handreiking
Kledingverkoop

Algemeen
Asielzoekers hebben kleding hard nodig. Als ze in Nederland aankomen, hebben ze meestal alleen de
kleding die ze aanhebben.

Doel
De asielzoeker voorzien van kleding, zowel voor de winter als voor de zomer.
N.B. Als er een winkel voor tweedehandskleding in de buurt is, is het een goed idee om daarmee
afspraken te maken. Een nadeel is, als het een goede winkel is, dat de prijzen nogal hoog zijn voor
vluchtelingen. Zeker voor vluchtelingen die net in Nederland zijn.

Benodigdheden







Kleding in de breedste zin van het woord (als het even kan ook onderkleding, sokken)
Schoenen
Mensen die willen inzamelen
Mensen die willen uitzoeken en sorteren
Een ruimte om de kleding te verkopen
Mensen die de kleding willen verkopen

Ruimte waarin de kleding wordt verkocht
Je kunt naar het COA gaan en overleggen over het gebruik van een ruimte in het asielzoekerscentrum
om een kledingwinkeltje te beginnen. Lukt dat niet, zoek dan naar een ruimte waar je regelmatig,
bijvoorbeeld 1 keer per maand, kledingverkoop kunt organiseren.

Inzamelen van kleding






Vaak is een oproep in een kerkbode, op de beamer in de kerk, of op facebook al genoeg om
kleding te krijgen. Zorg voor een aantal inleveradressen en een locatie waar kleding
gesorteerd kan worden.
Geef duidelijk aan wat je wilt hebben, anders krijg je zomerkleren in de winter en daar heb je
op dat moment niet zoveel aan.
Voldoende opslagruimte is handig voor kleding van een ander seizoen.
Vraag om schone en hele kleding.
Maak een afspraak met het Leger des Heils dat je daar overgebleven kleding en nietverkoopbare kleding kunt afgeven. Het Leger des Heils accepteert ook kapotte kleding; deze
wordt verkocht aan een lompenbedrijf.
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Financiën





Kledingverkoop genereert best wat inkomsten, ook al vraag je kleine bedragen.
Bespreek met elkaar waaraan je het geld gaat besteden. Bijvoorbeeld aan de aanschaf van
ondergoed en sokken omdat je deze meestal niet ontvangt. Bij winkeliers zijn soms partijen
hiervan op te kopen voor een aantrekkelijk bedrag. Je kunt het geld ook gebruiken om er
andere activiteiten voor vluchtelingen mee te financieren.
Open een rekening waarop je het geld kunt storten en stel iemand aan die deze beheert.

De kledingverkoop
Voorbereiding
 Vorm een groep die verantwoordelijk is voor de kleding. Een soort kernteam. Zorg daarnaast
dat je genoeg mensen hebt die willen helpen. Maak met elkaar afspraken over de
communicatie.
 Zorg voor je eigen veiligheid. Bij kledingverkoop als evenement (kledingbeurs) kan het heel
erg druk zijn, bijvoorbeeld in de noodopvang. Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat er ook
mannen zijn onder de vrijwilligers.
 Maak een prijslijst. Een voorbeeld: broek € 1,- / winterjas € 4,- / schoenen € 2,-. Doe dit met
pictogrammen, dan is de taal geen barrière (voorbeeld pictogrammen op pagina 3).
 Sorteer de kleding op mannen, vrouwen, tieners, kinderen, baby’s en per doelgroep op
broeken, rokken, shirts, truien, jassen. Zorg dat er voldoende tafels zijn om alle kleding
overzichtelijk uit te stallen. Accepteer ook dat alles heel snel door elkaar ligt!
 Zet de schoenen per doelgroep op maat.
Uitvoering
 Bij een verkoopmoment is het handig om af te spreken hoeveel mensen er tegelijk naar
binnen mogen, om chaos te voorkomen. Bij een winkeltje is dit meestal niet nodig.
 Bij een verkoopmoment is het ook handig om af te spreken hoe lang mensen mogen
uitzoeken, zodat iedereen aan de beurt komt. Het is vaak druk bezocht!
 Zorg voor voldoende vrijwilligers bij de spullen.
 Zorg voor voldoende vrijwilligers en een duidelijk zichtbaar punt waar mensen kunnen
betalen, bijvoorbeeld dichtbij de uitgangsdeur.
 Geniet van de mooie momenten en contacten.
Afronding
Evalueer de kledingverkoop met de vrijwilligers, bijvoorbeeld direct na de verkoop en doe zo nodig
aanpassingen. Spreek met elkaar af hoe je een en ander communiceert naar de vrijwilligers en de
kerken.
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