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Voorwoord

Afgelopen jaar hebben we weer gelachen, gehuild en gezweet. Wat een 
heerlijk jaar hebben we gehad. De aanvragen zijn binnen gestroomd en 
de pakketten zijn weer volop ingepakt dit jaar.  

We hebben veel mensen in een nieuw jasje mogen steken en heel veel 
positieve reacties gehad. De belangrijkste realisatie dit jaar was toch echt 
dat het niet gaat om de kleding, maar wat het voor mensen betekent. 

Zo kregen we deze reactie:  
‘’Lieve Clothing4u, pfff ik ben gewoon sprakeloos… na zo’n vervelend jaar 
tel ik mijn dagen om 2019 ver achter me te laten.  

Ik hoop dat 2020 ons jaar gaat worden en ik beschouw deze kledingbox 
lieve Clothing4u, alsof het nu al 1 januari is. Beter dan dit mooie pakket 
kan het niet beginnen… Ik schrijf dit met tranen in mijn ogen, omdat je 
niet wilt weten hoe gelukkig en blij wij hiermee zijn en zo ontroerd ben 
met een stichting die het HART op de goede plek heeft voor ons velen 
die dit niet kunnen veroorloven. 2020 ga ik stralen in een nieuwe outfit en 
kunnen eindelijk die vodden weg uit mijn kast die me herinneren aan die 
rottijd! Mijn dank is groot lieve Clothing4u’’



Nederland behoort tot de tien rijkste landen ter wereld. Dit betekent 
helaas niet dat er geen armoede voor komt in ons land. Ruim 8% van de 
huishoudens komt maandelijks te kort om rond te komen (bron CBS). Een 
grote groep mensen doet een beroep op kerken, instanties en de 
voedselbank, omdat zij het anders niet redden of buiten de samenleving 
komen te staan.  

Clothing4u is een jonge non-profit organisatie die zich inzet voor deze 
mensen door hen te helpen met een kledingset. We zien dat mensen in 
kwetsbare posities al snel in een neerwaartse spiraal terecht komen. 
Omdat er weinig geld is om rond te komen, wordt o.a. het aanschaffen 
van nieuwe kleding vaak uitgesteld. Het dragen van versleten kleding 
ondermijnt het gevoel van eigenwaarde en kan bijvoorbeeld direct  
invloed hebben op de uitkomst van een sollicitatiegesprek. Ook bij 
kinderen is de impact van opgroeien in armoede groot. Het kan diepe 
koperen trekken tot in het volwassen leven aan toe. Daarom vinden wij 
het belangrijk dat mensen in kwetsbare posities onder andere worden 
geholpen door middel van een set nieuwe, ongedragen kleding. 

Kledingpakketten



De 3 pilaren 

De missie van Clothing4u is om arm en rijk met elkaar te verbinden. Dit 
doen we door Clothing4u als een brug te zien. Deze brug heeft 3 pilaren. 
Als er 1 pilaar mist blijft de brug niet overeind.  

Pilaar 1:  
Kleding 
Clothing4u heeft natuurlijk kleding nodig en dan wel nieuwe kleding. Wij 
werven kleding via diverse grote kledingmerken. Het gaat dan vaak om 
overtollige collectie, retouren en kleding met kleine productiefoutjes. Wij 
verzamelen deze kleding in ons distributiecentrum in Weesp. Hier wordt 
de kleding verwerkt, gesorteerd en gereedgemaakt voor verzending met 
behulp van vrijwilligers.  

Wanneer wij de juiste maat niet hebben moeten wij helaas kleding 
bijkopen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar donateurs van kleding zodat 
we iedereen kunnen voorzien van mooie nieuwe kleding.  

Pilaar 2:  
Members 
Helaas hebben wij mensen nodig die onze kledingpakketten afnemen. 
Wij benaderen deze mensen niet zelf, maar zoeken hiervoor altijd naar 
instanties, kerken of stichtingen om als tussenpersoon te fungeren. Dit 
doen wij om er zeker van te zijn dat deze mensen een kledingpakket 
kunnen gebruiken.  

Pilaar 3: 
Partners 
Natuurlijk hebben wij ook geld nodig om voort te bestaan. De kerken, 
instanties en stichtingen doneren € 32,50,- per pakket. Dit is om de 
verzendkosten, loodskosten, transportkosten, salaris en extra kleding te 
dekken. Helaas zijn wij erachter gekomen dat het niet genoeg is en 
missen wij met name partners die elke maand een vast bedrag 
overmaken.  





Wat zit er eigenlijk in een pakket?  

Dat is een vraag die wij geregeld krijgen. De mensen die een 
kledingbox van ons ontvangen mogen eerst aangeven welke stijl zij 
het mooiste vinden; casual, netjes, stoer, sportief etc. Alles is 
mogelijk.  

Ook kunnen zij hun favoriete kleur aangeven. Als wij dit weten 
zorgen wij dat de box goed gevuld wordt met kleding passend bij 
het seizoen. En alles is ook nog eens nieuw. Zo zit er op het 
moment het volgende in: Shirts, lange broek(en), trui(en), 
ondergoed, sokken, een muts of pet, warme schoenen en natuurlijk 
een lekkere warme winterjas. 

Op deze manier zorgen wij ervoor dat elke kledingbox echt 
persoonlijk is en dat het goed pas bij de persoon waar het voor is. 
Mensen zijn dan ook echt altijd ontzettend blij met de kledingbox 
die zij ontvangen.



Hoe werkt het in de praktijk?  

Clothing4u werkt door middel van een webshop. U kunt als kerk, 
instantie of stichting kortingscodes bestellen met een specifiek 
kenmerk. Vervolgens kunt u deze codes uitgeven aan mensen die 
behoefte hebben aan een set nieuwe kleding.  

Mensen bestellen via onze webshop, geven hun maten door en de 
voorkeur voor een bepaalde kledingstijl; netjes, casual of sportief. 
Wij ontvangen de bestelling, maken een pakket gereed en 
versturen die binnen 2 weken na bestelling met een reguliere 
pakketdienst anoniem naar de ontvanger. Zo hoeven zij niet in de rij 
te staan om een pakket te mogen ontvangen, maar krijgen ze die 
gewoon thuisgestuurd. 





Resultaten 2019

Meisjes
250

Vrouwen
115
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83

Jongens
295

Het totaal aantal kledingpakketten die verstuurd zijn in 2019 is 743 
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Hoogtepunten 2019

In 2019 hebben we weer veel geleerd en nog meer leuke 
momenten mogen beleven! We kijken dan ook met heel veel 
plezier terug op een mooi jaar en zijn extra gemotiveerd om weer 
verder te gaan in 2020.  

• We hebben alle kinderen in 2019 kunnen voorzien van een mooi 
kerstpakket gevuld met cadeau’s! 

• We zijn ook weer gegroeid. Dit betekent dat we nu nog meer 
ruimte hebben gehuurd om zo nog meer te kunnen doen.  

• Afgelopen jaar hebben we super veel leuke publicaties op 
websites, social media en tijdschriften gehad via onze partners 
die ons aanbevelen. DANK! 

• Met grote vreugde kunnen we ook vertellen dat we dit jaar weer 
een paar nieuwe vaste donateurs van kleding hebben ontvangen! 
Dit is natuurlijk super fijn, want op deze manier kunnen we 
gevarieerde kleding geven aan onze afnemers!  

• En last maar zeker niet least: alle mensen die we blij hebben 
mogen maken met een kledingpakket, want daar doen we het 
natuurlijk voor!!! 





Doelstellingen 2020

In 2020 verwachten wij veel te kunnen doen en snel te kunnen 
groeien en nog meer mensen te kunnen helpen. Daarop zijn ook 
onze doelstelling gebaseerd.  

• 1500 kledingpakketten 

• 5 nieuwe donoren van nieuwe kleding 

• 2 nieuwe vrijwilligers m.b.t. sorteren van kleding en PR 

• Clothing4u wilt op zijn minst 20 nieuwe afnemers  

• Clothing4u hoopt op zijn minst 10 donoren te vinden die een 

Toekomstvisie

In 2020 willen we van Clothing4u een stichting maken en ANBI 
registreren. Dit betekent dat we niet meer onder Stichting HRIF vallen, 
maar we blijven natuurlijk wel samen werken. Op deze manier hopen 
we dat het makkelijker is om fondsen te werven in de toekomst om het 
voortbestaan van Clothing4u te garanderen. Dit biedt ook nieuwe 
kansen om Clothing4u beter op de kaart te gaan zetten. 



Sinterklaas en Kerst zijn feestdagen waarop het vooral voor 
kinderen lastig is om niet mee te kunnen praten met klasgenootjes 
wanneer het over cadeautjes krijgen gaat.  

Daarom hebben we net als vorig jaar alle kinderen die het 
afgelopen jaar een kledingpakket hebben ontvangen ook een 
kerstpakket gestuurd. In deze pakketten zaten ongeveer 6 
cadeautjes per kind. Hierin zaten barbies, lego, poppen, knuffels, 
gezelschapsspelletjes, make-up, fotolijstjes, kleedjes, rugtassen  
noem het maar op.  

Ook dit jaar hebben wij super lieve, leuke en enthousiaste reacties 
ontvangen. Volgend jaar vervolgen wij deze traditie gewoon! 

Kerst!



Reacties

Afgelopen jaar hebben we veel positieve reacties binnen gekregen. 
Hieronder vindt u er een paar die wij graag willen delen! 

‘’Namens drie gelukkige kinderen en een volwassene willen we 
jullie bedanken voor de mooie kleding die we hebben ontvangen. 
De kinderen kunnen nu het nieuwe schooljaar beginnen met leuke 
kleding!’’ 

‘’Alles in de kledingdozen was zeer welkom, het paste goed en de 
kinderen waren heel enthousiast. Alles nieuw!! We krijgen bijna 
nooit iets nieuws…’’ 

‘’Lieve Clothing4u, wat een verassing was het dit keer, maar nu 
speciaal voor mij! Wat hebben jullie mij blij gemaakt met alles wat 
er in de doos zat, er kwam gewoon geen eind aan… ik ga dit met 
veel plezier dragen en mijn voornemen om te gaan sporten is nu 
compleet met deze hippe outfits. Ik ga voor een maat minder en 
hopelijk mag ik jullie de volgende keer melden dat ik maat M heb ipv L. 
Nogmaals super, super, super bedankt voor deze mooie donatie!!’’  

‘’Wat zijn 3 mensen ongelooflijk blij gemaakt!! Zo verrast over de inhoud 
van de pakketten. Geven maakt blij, dat blijkt wel weer!!’’ 

‘’Lieve lieve lieve mensen . 
We kregen vandaag de doos binnen met kleding. Heb zitten janken als 
een kleine kind. Jullie hadden mijn kids moeten zien. Zo blij . En de 
oudste zei oh echt nieuw. Hij kon zijn ogen niet geloven. Zelfs voetbal 
schoenen. Jullie zijn engeltjes echt waar. Wauw ik heb in geen tijden zo n 
gelukkig gevoel gehad als vandaag. 2 super dankbare kinderen. 
De kleding van Mijn jongste is wat groot maar daar kan hij mooi nog in 
groeien. Nogmaals bedankt ook namens mijn kids’’ 





Contact

Stichting Clothing4u  
Rijnkade 21 
1382GT Weesp  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info@clothing4u.nu 
 
Rekeningnummer: 
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