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De kledingbus krijgt meer bekendheid
In het eerste jaar dat de kledingbus ging rijden (20172018) hadden we al niet te klagen over het aantal
bezoekers/gasten van de bus. Toch verveelden de
vrijwilligers zich nog wel eens, wegens weinig
aanloop. Verveling is dit jaar bijna niet meer aan de
orde. Er stappen steeds meer mensen de bus in.
Dit komt deels omdat we een bekend fenomeen
worden in de plaatsen waar we staan. Het komt ook
door ons nieuwe schema van tweewekelijks naar
iedere week op dezelfde standplaats staan.
Daarnaast is er redelijk veel aandacht van de media.
Blijkbaar worden zij getriggerd door ons unieke
sociale project. Zo ging er in december 2018 een
journalist van de Leeuwarder Courant de hele dag op
pad met de kledingbus. Dit resulteerde in een
paginagroot artikel. Op 19 maart kopte dagblad
Trouw boven haar artikel: ‘Een praatje is genoeg in
de kledingbus’. Diaconaal werker en initiatiefnemer
van de kledingbus, Kees van Kordelaar werd op de
vroege ochtend van 25 maart geïnterviewd door
Jeroen van Inkel voor het radioprogramma ‘Je dag is
goed’ van Omroep MAX. Ook de KRO radio ging mee
op de bus voor het programma ‘Zin in weekend’. Dat
iedere zaterdag en zondag van 18.00-19.00 uur op
Radio 5 te beluisteren is.
Naast de media ontdekte ook de gemeente Súdwest
Fryslan de kledingbus. De nieuwe burgemeester
Jannewietske de Vries haalde de kledingbus in haar
nieuwjaarstoespraak aan als voorbeeld van een
sociaal project ontstaan vanuit de gemeenschap en
gedragen door de gemeenschap.
De gemeente wist ons ook te vinden in verband met
de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dit
mondde uit in de transformatie van kledingbus tot
stembus.
Het Sneeker Nieuwsblad en Bolswarder Nieuwsblad
hebben hier uitgebreid over bericht. Ook dit
gebeuren was natuurlijk ontzettend mooie PR voor
de kledingbus. Verderop in deze nieuwsbrief leest u
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het verslag van een van de vrijwilligers die deze
verkiezingsdag meereed op de bus.
In deze ‘dubbeldikke’ zomer-nieuwsbrief hebben we
veel plaats ingeruimd voor de verhalen van twee
gastvrouwen over wat zij en de gasten zoal met
elkaar meemaken op de bus.

De kledingbus als stemlokaal
Hoe bijzonder is het als een lijnbus wordt omgebouwd
tot kledingbus. Maar wat te denken, als diezelfde
kledingbus nog eens wordt omgetoverd tot
stemlocatie (stembus). Dit gebeurde op 20 maart 2019
bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Kleding
eruit, stemhokjes en -bussen erin.

Voor de verkiezingen moest de bus eerst schoon

Die bewuste dag stond de bus op zes verschillende
plekken in S.W.-Fryslan. De mensen van het
stembureau zaten om een grote tafel in de
koffiehoek. Een gezellig plekje met de koffiepot
vlakbij. Een chauffeur en twee gastvrouwen van de
kledingbus zorgden voor thee of koffie met koek. En
natuurlijk een praatje.
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Bezoekers van de kledingbus
Wie zijn de mensen die de bus bezoeken? Wat zijn in
het kort hun beweegredenen? Hieronder verhalen van
twee van onze gastvrouwen.

Politici stemmen als eerste in de kledingbus en krijgen een warm
welkom van de gastvrouwen die de hele dag mee waren.

Onze eerste halte was in Folsgare, waar de mensen al
stonden te wachten. De eerste stemmers daar waren
twee leden van de ‘Provinciale Staten’.
Degenen, die buiten de bus op hun beurt moesten
wachten werden van koffie voorzien en al pratende
ontstond er een gezellig onderonsje.
Via een locatie in Sneek reden we naar Hemelum,
waar juist de school uitkwam. De kinderen deden
zich te goed aan de cake en de appels, die door de
gemeente waren meegegeven. Toen er op een
bepaald moment geen kiezers meer in de bus waren,
mocht de jeugd er een kijkje nemen. Daar werd hen
uitgelegd, hoe een en ander bij het stemmen in zijn
werk ging. Dus nog wat naschools onderwijs.
Een
andere
geslaagde locatie
was het ROC De
Friese
Poort,
waar we vlak bij
de
uitgang
stonden.
Veel
studenten
brachten daar voor de eerste keer hun stem uit.
Zowel de mensen van het stembureau als de
chauffeurs en gastvrouwen vonden het een geslaagd
experiment en voor herhaling vatbaar.
Echter…de bus moest de volgende dag weer rijden
als kledingbus. Tafel, stemhokjes en -bussen eruit en
terwijl de twee gastvrouwen de binnenkant van de
bus weer in orde maakten, werden door de
chauffeurs en het echtpaar dat eigenaar van de
stalling is, de kleren er weer ingehangen. Dat ging
razendsnel, zodat we toch mooi op tijd naar huis
konden. Daar gingen zowel de verwarming als de
beentjes omhoog.

Over het algemeen komen er veel meer vrouwen
dan mannen in de bus. Onlangs kwam er echter een
man, die een oude trui zocht voor het werk buiten.
Hij hield in zijn buurt de straten schoon en als
gastvrouw doe je dan je best om wat goeds voor zo’n
man te vinden. Uiteindelijk ging hij met twee mooie
truien de bus uit. Man blij, gastvrouw ook blij.
Op sommige plekken komen elke week dezelfde
mensen. Ze snuffelen wat in de kleding en vinden
soms iets dat ze kunnen gebruiken en mooi vinden.
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Maar het belangrijkste is de koffie en het praatje.
Altijd gezellig, hoewel er ook wel eens een triest
verhaal ter tafel komt, meestal over ziektes. Als
gastvrouw geef je een luisterend oor en leef je mee.
Wanneer er dan een paar weken later een bericht
komt over een positieve uitslag, ben je blij. In een van
de dorpen komt vaak een vrouwtje, dat gebracht
wordt met de buurttaxi. Ze krijgt een bakje koffie en
onderwijl krijgt de gastvrouw orders wat ze voor
haar moet zoeken. Meestal lukt dat en terwijl ze nog
een bakje krijgt wacht ze op de taxi, die haar weer
tevreden thuis brengt.
Soms komen Duitse toeristen een kijkje nemen, maar
op een dag kwam er een Fransman, die graag koffie
wilde. Hij sprak geen woord Engels en bij de
gastvrouw was het schoolfrans al aardig uit het
geheugen. Toch wist hij duidelijk te maken, wat hij
wilde, n.l. een paar T-shirts. Die werden gevonden en

de Fransman sjokte, zwaar beladen met tassen weer
verder.
Een van de gastvrouwen zat voor haar werk in een
sollicitatieprocedure. Niet als zoekende maar als
“werkgever”. Aan de koffietafel van de kledingbus
raakte ze in gesprek met een van de gasten. Al
pratende vertelt de gast dat ze een
sollicitatiegesprek heeft en niet zo goed weet hoe ze
zich het beste kan presenteren. De gastvrouw wilde
haar vanuit haar eigen ervaringen wel wat
handvatten geven. Samen bespraken ze welke
punten belangrijk zijn om je als sollicitant op voor te
bereiden. De gastvrouw vond o.a. belangrijk dat de
sollicitant zich had verdiept in het bedrijf. Dus de
telefoon erbij, website opgezocht en op die manier
bekeken wat het bedrijf precies deed. Een week later
was er een andere gastvrouw in de bus, maar kwam
de gast vertellen dat ze de baan had gekregen.
In de wijk Noorderhoek komen veel bewoners van
het asielzoekerscentrum. Dat zij dankbaar zijn voor
wat wij ze bieden is wel duidelijk. Zo ook, na de
periode van ramadan. Onze gastvrouwen en
chauffeur
kregen
diverse
lekkere
hapjes
aangeboden. Dit zijn van die pareltjes van het
gastvrouw zijn.
Mensen van allerlei rangen en standen komen in de
bus om kleding te brengen. Zakken vol worden er
binnen gebracht. Meestal nog heel goed spul. Vaak
echter past het niet meer in de bus, omdat die vol
hangt en wordt het naar de kledingbank gebracht.
In Sneek is het uitzonderlijk druk omdat daar veel
mensen uit het asielzoekerscentrum komen.
Voordat de bus aankomt, staat er vaak al een rij
mensen te wachten en kunnen ze niet allemaal
tegelijk naar binnen.
Elke plek, waar de kledingbus staat, heeft een eigen
karakter en een eigen sfeer. Maar het is de grote
verscheidenheid van gasten, die dit werk zo mooi
maakt.

Wie helpen ons financieel?
Om de bus op de weg te houden hebben wij per jaar
ongeveer tienduizend euro nodig. Dat gaat
grotendeels op aan brandstof, reparaties en de
verzekering.
Omdat de kleding en de koffie gratis is, maken we
geen winst. Al onze inkomsten komen van giften,
zowel in geld als in natura. Met dit laatste bedoelen

we dat we iets krijgen, bijvoorbeeld korting op een
reparatie of materiaal om iets te verbeteren.
Vorig jaar hebben we voor het eerst kerken
aangeschreven en tot onze grote ontroering hebben
een aantal kerkelijke gemeenten een collecte voor de
kledingbus gehouden. Wat het extra bijzonder maakt
is dat de kledingbus vaak niet eens in de plaatsen van
deze
kerkelijke
gemeente komt. Zo
mochten wij onder
andere
een
gift
ontvangen van de
Protestantse
Gemeentes
van
Gaastmeer, Nijland,
Schettens/Schraard/
Longerhouw en van
Nijkleaster, Jorwert.
Ook
zijn
er
particulieren die ons
Mensen van de kerk van Gaastmeer
geld schenken. Omdat overhandigen een cheque aan de
wij een ANBI stichting kledingbus
zijn is dat aftrekbaar van de belastingen dus ook nog
eens slim bekeken.
Ondanks alle goede gaven blijft het voor ons
spannend. We zijn vooral kwetsbaar vanwege een
hoog eigen risico bij de verzekering en een klein
ongelukje brengt altijd hoge reparatiekosten met
zich mee. We hebben afgelopen jaar al een paar keer
diep in de buidel moeten tasten. Toch lijkt het erop
dat we dit jaar weer
rondkomen. We zijn
daarbij heel blij met
twee partijen waar we
op terug kunnen vallen
als het financieel niet
meer lukt nl.: Ventura
Aid
van
Ventura
Systems
BV
te
Bolsward
en
de
parochiële
caritas
instelling van de Zalige
De nieuwe busdeuren van Ventura
Titus
Brandsma
Systems bevallen heel goed
Parochie
van
Bolsward.
We willen kerkelijke gemeentes of andere groepen die
ons (willen) sponsoren erop wijzen dat wij, wanneer ze
dit wensen, bereid zijn tot een tegenprestatie in de
vorm van een presentatie over ontstaan en reilen en
zeilen van de kledingbus. Input voor een diaconale
kerkdienst is ook mogelijk.
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Hulp m.b.t. geldwerving gezocht

Boekenhoekje

Hiervoor schreven we al iets over de financiën. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het financieel
beheer. Momenteel zitten er mensen in het bestuur
die niet heel bedreven zijn in het werven van geld,
of die daar een gedrevenheid voor hebben. We
zouden heel graag iemand in het bestuur willen
hebben die daar wel de tijd en vaardigheden voor
heeft. We staan ook open voor iemand die tijdelijk
ons wil helpen hiermee. U kunt contact opnemen
met Kees van Kordelaar via zijn mobiele telefoon:
06-19905519 of mail:
kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Het valt bijna niet op maar in de uiterste hoek achter
in de bus. Waar vroeger de stoerste pubers op de
achterbank van de bus zaten, daar staan boeken.
Deze boeken kunnen net als de kleding aangevuld en
meegenomen worden.

Route en tijden
Tot slot nog eenmaal in de nieuwsbrief de in 2018
gewijzigde tijden en plaatsen. Er zijn toen een aantal
plaatsen afgevallen destijds en de bus komt nu iedere
week, in plaats van om de week, in een plaats of wijk.
Hier kunnen we nu, na een jaar, over zeggen dat het
zowel de klanten/gasten als de vrijwilligers, goed
bevalt.
Het rooster van de kledingbus is:
Maandag:
10.00-11.30 IJlst / 12.00-15.00 Sneek Tinga
Dinsdag: 10.00-12.00 Wommels
13.00-15.00 Bolsward (plein)
Woensdag: 10.00-12.00 Makkum
13.00-15.00 Pingjum
Donderdag: 10.00-11.30 Workum
12.00-13.30 uur Koudum / 14.00-15.00 Witmarsum
Vrijdag: 10.00-13.00 Sneek Noorderhoek
13.15 – 14.45 Scharnegoutum

Wij hopen dat jullie een fijne zomer hebben, we zijn in de maand augustus een
maand niet op de weg. September gaan we er weer voor…..
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