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Kledingbus staat in de startblokken
De laatste klussen, de zegen en dan rijden maar….
Beste mensen,
Nog een aantal gesprekken met plaatselijke
belangen, wat laatste inrichtingsklussen en dan kan
de kledingbus van start. We verwachten dat we eind
juni van start te gaan.
De zegen
In het zuiden van ons land worden auto’s, huisdieren
en caravans gezegend maar daar zijn we hier wat te
nuchter voor toch? Alleen bij hele speciale gevallen
misschien? Op zondag 28 mei was de apostolische
nuntius; Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. A.
Cavalli in Bolsward voor de proclamatie ter ere van
het verheffen van de RK kerk van Bolsward tot
‘Basiliek van de Heilige Sint Franciscus van Assisi’.
Na de viering werd op het plein voor de basiliek de
kledingbus gezegend. Een uniek gebeuren in het

noorden des lands. Daarna was er een receptie waar
ook het bestuur en de vrijwilligers van de kledingbus
bij aanwezig waren. De vrijwilligers die de bus
hebben verbouwd zijn tijdens deze gelegenheid in
het zonnetje gezet. We waren verheugd dat ook Jan
Lont en zijn vrouw (Ventura Systems B.V.), bij dit

alles aanwezig waren. Zonder Ventura Aid en zonder
de vrijwillige inzet van vooral Ids, Johan, Fokke en
Hieke, was er geen kledingbus geweest.
De meeste standplaatsen zijn bekend
De kledingbus zal deze zomer een dagdeel per twee
weken staan in: Heeg, Woudsend, Scharnegoutum,
Pingjum, IJlst, Workum, Koudum, Arum, Makkum,
Witmarsum, Oppenhuizen, Bolsward plein 1455 en
Sneek wijk Tinga. We zijn nog in overleg over een
aantal standplaatsen en de route. Nieuws hierover
volgt zo spoedig mogelijk via de plaatselijke media.
Op zaterdag 1 juli rijden we onze eerste feestelijke
ronde langs de standplaatsen in Súdwest Fryslân.
Vrijwilligers gezocht voor diverse functies
Er zijn ondertussen zeven chauffeurs die een of
meerdere dagdelen op de kledingbus gaan rijden.
Hiermee kunnen we het rooster voorlopig
rondkrijgen. Maar, als het u leuk lijkt om weer eens
met groot materieel te rijden (rijbewijs C), of u kent
iemand die dat leuk zou vinden, dan vernemen we
dat graag.
Daarnaast zoeken we mensen die op de bus willen
helpen met de kledingverkoop of het verzorgen van
koffie, thee en dergelijke. Het gaat in eerste instantie
om een of meer dagdelen per week of per maand in
de maanden juni t/m oktober.
Daarnaast kan ook het bestuur nog wel enige
versterking gebruiken. We vergaderen ongeveer een
keer per een of twee maanden. Al naar gelang je
mogelijkheden en talenten hopen we op iemands die
ook een aantal uitvoerende taken op zich kan nemen.
Heb je belangstelling voor een van de functies dan
kun je bellen met Kees van Kordelaar 06-19905519
of mail naar kledingbusswf@outlook.com.
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Foto impressie van de kledingbus

Een aantal recente foto’s in de loods en in Bolsward voor de basiliek.
Oranjefonds doneert groot bedrag
Onlangs ontving onze stichting een bijdrage van
5000,00 euro van het Oranje Fonds. Het Oranje
Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en de
Caraïben. Deze financiële ondersteuning wordt door
ons gezien als blijk van erkenning van en
vertrouwen in een project als de kledingbus. Het
afgelopen jaar ondersteunde het fonds met 31
miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor
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zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder
eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich
inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt
o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De
Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de
oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De kledingbus wordt mogelijk gemaakt door:






PCI van de Zalige Titus Brandsma Parochie en Solidair Friesland
Ventura Aid
Fondsen: Iepen Mienskipsfûns, Kernenfonds Súdwest-Fryslân, Stichting Antony Gasthuis Bolsward, Hendrik
Nannes-en Catrijn Epestichting Bolsward, Fonds Bolsward – Dronrijp, VSB fonds, Oranjefonds, VSB fonds,
Rabobank, Kansfonds en het Dr. C. J. Vaillant Fonds
Bedrijven: Ventura Systems BV, Dijkstra-Draisma, Aqua Solar BV, transportbedrijf Catrinus Sandstra, B&O
bandenservice
Kledingbank en repaircafé Bolsward

Het bestuur:
Hans Haarsma (voorzitter), Tryntsje van der Galiën (penningmeester) Geertje van der Meer (secretaris)
Kees van Kordelaar, adviseur en contactpersoon bestuur en vrijwilligers.

Meer informatie vindt u op: www.kledingbusswf.nl

