
 

 

 

Vluchtelingen hebben behoefte aan goedkope tweedehands kleding. Zij starten hun leven in 

Nederland met een klein inkomen. Door een kledingmarkt te starten kunt u hen warm ontvangen. 

 

WAAROM EEN KLEDINGMARKT? 

Een kledingmarkt is een mooie manier om contact te leggen met vluchtelingen. Vluchtelingen in een opvang krijgen een 

kleine toelage en hebben weinig te besteden. Ook vluchtelingen met een eigen huis kunnen een krap budget hebben. Veel 

vluchtelingen hebben opgroeiende kinderen.  

 

HOE START IK? 

 Vorm een kledingmarktprojectgroep. Bij voorkeur vanuit de interkerkelijke werkgroep in uw woonplaats en als 

deze er niet is probeer dan zelf gemeenteleden uit verschillende kerken bij het project te betrekken. 

 Inventariseer of er kledingbanken of tweedehands winkels zijn in uw woonplaats. Maak hier afspraken mee. Uw 

kledingmarkt kan nog steeds in een behoefte voorzien. De kledingprijzen in een tweedehandswinkel kunnen nog 

steeds te hoog zijn voor vluchtelingen. Kledingbanken zijn alleen bestemd voor vluchtelingen met een speciale 

verwijzing. 

 Stel als projectgroep een plan op. Maak afspraken over de communicatie, de locatie, taakverdeling, de 

inzameling, sortering en verkoop van de kleding. 

 Zoek een geschikte ruimte die u regelmatig kunt gebruiken. Bij voorkeur maandelijks. Overleg met het COA of u 

gebruik kunt maken van een ruimte op het asielzoekerscentrum. 

 Kies voor een kledingmarkt of kledingwinkeltje, afhankelijk van de locatie en wensen. Het voordeel van een 

winkeltje is dat de kleding er kan blijven liggen. 

 

WAT HEB IK NODIG? 

 Kleding in de breedste zin van het woord. Bij voorkeur ook Bh’s en sokken. Verkoop alleen nieuw ondergoed i.v.m. 

de hygiëne. 

 Schoenen, riemen en accessoires. Eventueel ook handdoeken en beddengoed. 

 Vrijwilligers voor het inzamelen, sorteren en voor de uitgifte in de winkel. 

 

HOE ZAMEL IK KLEDING IN? 

 Kleding in de breedste zin van het woord. Bij voorkeur ook Bh’s en sokken. Verkoop alleen nieuw ondergoed i.v.m. 

de hygiëne. 

 Schoenen, riemen en accessoires. Eventueel ook handdoeken en beddengoed. 

 Vrijwilligers voor het inzamelen, sorteren en voor de uitgifte in de winkel. 

 

HOE ZIT HET MET DE FINANCIEËN? 

 Kledingverkoop genereert best wat inkomsten, ook al vraag je kleine bedragen. 

 Open eventueel een rekening waarop u het geld kunt storten. Stel iemand aan die deze beheert. Houdt er 

rekening mee dat dit wel extra geld kost. 

 Bespreek met elkaar waaraan het geld besteedt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van ondergoed en 

sokken. Deze worden meestal niet ingezameld. Bij winkeliers zijn soms ook via internet partijen hiervan op te 
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kopen voor een aantrekkelijk bedrag. Of gebruik het geld om andere activiteiten voor vluchtelingen mee te 

financieren.  

 

WAT MOET IK VOORBEREIDEN VOOR DE DAG ZELF? 

 Regel een goede ruime! 

 Zorg voor voldoende vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. 

 Maak een prijslijst met pictogrammen. Bijvoorbeeld: broek € 1,- /jas € 4,- /schoenen € 2,-. 

 Stel huisregels op. Doe dit met pictogrammen en vertaling. Hang deze op een zichtbare plek. 

 Zorg voor voldoende tafels en rekken om alle kleding overzichtelijk uit te stallen. Accepteer ook dat alles snel door 

elkaar ligt… 

 Sorteer de kleding in categorieën. Bijvoorbeeld: mannen, vrouwen, tieners, kinderen, baby’s 

 Sorteer de kleding per doelgroep op soort en maat. Bijvoorbeeld: broeken, rokken, shirts, truien, jassen. 

 Zet de schoenen per doelgroep op maat. 

 

HOE NODIG IK VLUCHTELINGEN UIT? 

U kunt het beste persoonlijk uitnodigen, overhandig hierbij een flyer met informatie als tastbare herinnering. Hang posters 

op in een asielzoekerscentrum (azc) in overleg met het COA. Is de kledingmarkt ook voor vluchtelingen in de wijk, hang dan 

posters op in supermarkten, buurtcentra of in een centrum voor inburgering. 

 

Aandachtspunten 

• Houd de informatie op de flyer beperkt 

• Gebruik meerdere talen: denk aan Engels, Arabisch en Farsi. Schakel hier bijvoorbeeld vluchtelingen bij in. 

• Gebruik eenvoudige taal. 

• Maak de flyer aantrekkelijk: gebruik afbeeldingen en kies een pakkende titel. 

• Vermeld duidelijk datum, plaats en tijd.  

• Vermeld minder informatie op posters, dan op flyers: bijvoorbeeld alleen datum, plaats en tijd. Posters dienen 

als aandachttrekkers. 

 

HOE RUN IK DE KLEDINGMARKT? 

 Wees kritisch over de kleding die je aanneemt, kies alleen mooie kleding. 

 Wijs iedere vrijwilliger een specifieke taak toe; kleding, betaling, pashokjes. 

 Zorg voor een duidelijk zichtbare betaalplek. Bijvoorbeeld bij de uitgang. 

 Laat mensen tassen afgeven bij de ingang i.v.m. diefstal en duidelijkheid. 

 Laat een maximaal aantal mensen naar binnen, om overzicht te houden en chaos te voorkomen. 

 Spreek af hoe lang mensen mogen uitzoeken. Dan komt iedereen aan de beurt. Of spreek af hoeveel stuks kleding 

per persoon meegenomen mogen worden. 

 Leg eventueel een deel van de kleding neer, dan hebben vluchtelingen die later zijn ook nog de keuze. 

 Zorg voor pashokjes met spiegels. Mannen en vrouwen gescheiden. Een vrijwilliger erbij is belangrijk om 

vluchtelingen te helpen met passen en diefstal te voorkomen. De eigen kleding wordt soms over kleding uit de 

winkel aangetrokken of men hangt de eigen, gedragen kleding terug. 

 Evalueer de kledingverkoop met de vrijwilligers. Bijvoorbeeld direct na de verkoop en doe zo nodig aanpassingen. 

Spreek af hoe de voortgang wordt gecommuniceerd naar de betrokken kerken en vrijwilligers. 

 

EXTRA TIPS VOOR DE KLEDINGMARKT 

 Vraag altijd geld voor kleding. Anders verliest de kleding waarde en is graaien gegarandeerd. 

 Maximeer in het aantal kledingstukken dat men kan kopen, per keer, per persoon. Bijvoorbeeld: 1 broek, 2 shirts,1 

jas. 

 Bied alleen kleding aan die u zelf zou willen dragen. 

 Babykleding krijgt u vaak te veel. Herenkleding is vaak moeilijker te verkrijgen. 

 Bedenk dat vluchtelingen allemaal een maatje kleiner zijn dan de meeste Nederlanders! 
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 Kleed de ruimte leuk aan. Zorg eventueel voor paspoppen. 

 Onthoud dat de kledingmarkt een middel is voor contact en ontmoeting. 

 Zorg eventueel voor koffie, thee en koek. Indien mogelijk met een zithoek, bemand door vrijwilligers. Bij een 

kledingwinkel is dit alleen mogelijk bij voldoende ruimte. 

 Belangrijk: Geniet van de mooie momenten en contacten! 
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OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar 

ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een 

interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust 

maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te 

ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers 

om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. 

 

Stichting Gave 

Marie Curiestraat 35 

3846 BW  Harderwijk 

T 0341 - 460 328 

www.gave.nl | info@gave.nl 

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56 

 

 


