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Kleding is het middel,
het bijdragen aan verbinding is het doel
De kledingbus: een sociaal project van diaconie, bedrijfsleven en vele vrijwilligers
Beste lezer, dit is het eerste kwartaalbericht van
Stichting Kledingbus SWF (Súdwest Fryslân). Deze
nieuwsbrief wordt breed verspreid om bekendheid
te verwerven voor het project: Kledingbus Súdwest
Fryslân.
Hoe het begon
Een aantal jaar geleden is Kees van Kordelaar door
Solidair Friesland aangetrokken als diaconaal
opbouwwerker. Hij doet zijn werk vanuit de RK
parochies van Bolsward en Sneek. Zijn opdracht is
om projecten op te zetten voor mensen die om
velerlei redenen moeite hebben om zich staande te
houden in de samenleving.
Een van de projecten van dit diaconale opbouwwerk
is de kledingbank in Bolsward. Dit is een groot
succes. Niet alleen omdat mensen hier goede kleding
kunnen meenemen, ook omdat het een
ontmoetingsplaats in de stad is waar mensen van
diverse pluimage samenkomen. De een om kleding te
brengen, de ander om kleding te halen. Aan de grote
koffietafel raken vaak mensen met elkaar in gesprek.

In een aantal andere grote plaatsen in Súdwest
Fryslân ontstond ook de behoefte aan een dergelijke
ontmoetingsplaats. Er werden echter geen geschikte
locaties gevonden voor een kledingbank c.q.
ontmoetingsplaats.
Medio 2016 kwam Kees van Kordelaar in contact
met Ventura Aid, de goede doelen stichting van het
Bolswarder bedrijf Ventura Systems. Dit bedrijf
ontwikkelt en produceert busdeur-systemen. Zij
waren op zoek naar een bij hen passend project. Kees
diende daarop een projectvoorstel in met het idee
van een kledingbus. Dit naar het voorbeeld van de
kledingbus van het Leger des Heils die in Den Haag
verschillende wijken aandoet. Ventura Aid
reageerde enthousiast en zo ging het balletje rollen:
Er werd een onafhankelijk stichtingsbestuur
opgericht en samen met Jan Lont van Ventura
Systems werd er een geschikte bus gezocht en
gevonden. Deze bus wordt momenteel omgebouwd
tot kledingbus en zal binnenkort de eerste
kledingbus zijn die plattelandsplaatsen aan zal doen.

De doelstellingen van de mobiele kledingbus:
Het aanbieden van kwalitatief goede kleding gratis of tegen een vrijwillige bijdrage
Het vergroten van de sociale cohesie door mensen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten in de
kledingbus. De koffietafel zal een prominente plek krijgen in de mobiele kledingbus. Er zijn boeken en
tijdschriften om te lezen of te lenen.
Tevens is er de mogelijkheid om mensen met een wat grotere afstand van de arbeidsmarkt passend
vrijwilligerswerk aan te bieden.
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De bus
De bus die in september 2016 is aangeschaft door
Ventura Aid en de beoogde kledingbus gaat worden,
diende in haar eerste
leven als personenvervoerder van en naar
een vliegveld.
Het bestuur heeft kort
na het aankopen van de
bus, samenwerking
Deze bus is door Ventura Aid
gezocht met een
aangekocht
technisch adviseur en –
tekenaar die een aantal tekeningen heeft gemaakt
van het mogelijke interieur van de kledingbus. Aan
de hand van deze tekeningen kon een beraming van
de kosten worden gemaakt en konden wij op basis
van die beraming fondsen aanschrijven.
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Waar zal de bus staan?
De kledingbus zal vooral in de grotere plaatsen van
Súdwest Fryslân staan. We kunnen nog geen
mededelingen doen over de precieze standplaatsen
omdat hierover nog wordt overlegd. In ieder geval
zal de bus naar Makkum en Workum komen en een
aantal grotere dorpen in SWF. Het plan is dat de bus
1x per twee weken een dagdeel in een plaats staat
bij voorkeur in het centrum, bij eventuele winkels.

De stand van zaken nu
Drie mannen van het repaircafé in Bolsward zijn
vanaf oktober bezig met het sloop- en
betimmeringswerk aan de bus. De bus is gestript en

Aan het werk in de bus

er is begonnen met de eerste betimmeringswerkzaamheden. De aanschaf van materiaal voor de
inrichting van de kledingbus is in januari gestart. Op
dat moment hadden we voldoende financiële
middelen van fondsen en bedrijven ontvangen. De
fondsen en bedrijven die ons steunen staan vermeld
in het kader onderaan deze nieuwsbrief.
Vrijwilligers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die, in de
maanden mei t/m oktober, een of meer dagdelen per
week of per maand willen helpen op de kledingbus.
We hebben mensen nodig voor alles rondom kleding
en gastheren of –vrouwen. Ook zoeken we nog een
aantal chauffeurs die in bezit zijn van rijbewijs C.
Heb je belangstelling voor een van de functies dan
kun je bellen met Kees van Kordelaar 06-19905519
of mail naar kledingbusswf@outlook.com.

De kledingbus wordt mede mogelijk gemaakt door:







PCI van de Zalige Titus Brandsma Parochie
Ventura Aid
Fondsen: Iepen Mienskipsfûns, Kernenfonds Súdwest-Fryslân, Stichting Antony Gasthuis Bolsward,
Hendrik Nannes-en Catrijn Epestichting Bolsward, Fonds Bolsward – Dronrijp, VSB fonds
Solidair Friesland
Bedrijven: Ventura Systems BV, Dijkstra-Draisma
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.

Voor meer informatie zie onze website: www.kledingbusswf.nl
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