
JAARVERSLAG 2020



Voorwoord

Afgelopen jaar was een jaar met ups en downs. We hebben 
gelachen, gehuild, gezweet en gebuffeld. In 2020 zijn we rustig 
begonnen, niet wetende hoe het jaar eruit zou gaan zien. Zo wisten 
we nog niet of corona in China zou blijven of ook naar ons zou 
komen. Noch konden we vermoeden dat Clothing4u halverwege het 
jaar in een enorme stroomversnelling terecht zou komen. 

Zoals u in het jaarverslag gaat lezen, hebben wij een hoeveelheid 
kledingpakketten gemaakt die alle verwachtingen oversteeg. Het 
begin van de stroomversnelling was pittig, maar we zijn erachter 
gekomen dat we een geheime oerkracht bezitten, waarmee we het 
toch allemaal voor elkaar hebben gekregen. Uit allerlei hoeken 
kwamen er vrijwilligers bij, om ons uit de brand te helpen.  Inmiddels 
hebben we een superleuk team van 11 mensen met ieder zijn eigen 
superkracht. Samen lukte het ons om elk kledingpakket binnen 2 
weken afgeleverd te hebben. 

Al met al is 2020 een verschrikkelijk jaar geweest voor velen. Mensen 
zijn in nare situaties terechtgekomen die zij van tevoren niet konden 
voorzien. Helaas zijn wij niet in staat om deze mensen uit de 
problemen te helpen, maar wij zijn er wel om een beetje hoop en een 
sprankje blijdschap te geven in deze barre tijden. Omdat wij die 
missie hebben kunnen volbrengen, sluiten we het jaar dankbaar af. 
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Over ons 

Clothing4u is een jonge Nederlandse stichting die zich inzet voor 
mensen die in (stille) armoede leven, door hen een set nieuwe 
kleding te geven. Dit doen we vanuit onze ANBI-stichting zonder 
winstoogmerk.  

Clothing4u is sinds mei 2020 officieel een eigen stichting. Dit is een 
initiatief van Esther Veenstra, die dit 2 jaar geleden bedacht en 
ontwikkeld heeft onder de paraplu van stichting HRIF.  

Wij bieden kledingproducenten, -groothandels en -detaillisten de 
mogelijkheid om hun overtollige collectie, kleding met (kleine) 
productiefouten en niet-verwerkte retouren op een duurzame manier 
af te voeren. Dit is niet alleen goedkoper dan vernietigen, maar ook 
maatschappelijk verantwoord.  
 
Met de ontvangen (nieuwe) kleding stellen wij kledingpakketten 
samen voor mensen onder de armoedegrens. Deze pakketten 
kunnen online worden besteld op www.c4u.nu . Om een pakket te 
bestellen heeft de ontvanger een kledingcode nodig. Deze codes 
worden aangeschaft door kerken, organisaties, bewindvoerders, 
gemeentes en andere instanties die armoede in kaart kunnen 
brengen. Zij delen deze codes uit aan mensen waarvan bekend is dat 
zij dit goed kunnen gebruiken.   

De kledingpakketten worden door ons samengesteld op basis van de 
maten en persoonlijke voorkeur van de ontvanger. Via een 
pakketdienst wordt het kledingpakket in een discrete doos thuis 
afgeleverd. 



Missie:  
Het ondersteunen van mensen in Nederland die onder de 
armoedegrens leven met een set nieuwe kleding.  

Visie:  
Clothing4u redt nieuwe kleding die kledingbedrijven en winkels 
vernietigen en/of willen doneren en deelt deze uit aan mensen in 
Nederland die onder de armoedegrens leven. Zodat ook zij zich mooi 
en waardig kunnen voelen in gloednieuwe kleding. 

Kernwaarden:  

Doelgroep  
De ontvangers van de pakketten staan centraal, zij zijn de reden 
waarom Clothing4u is opgericht en daarmee zijn zij altijd onze eerste 
prioriteit. 

Passie  
Iedereen die betrokken is bij de dagelijkse activiteiten van Clothing4u 
is gepassioneerd en gemotiveerd.  

Innovatief  
We zijn ondernemend en vinden het leuk om nieuwe dingen uit te 
proberen. Wij blijven daarom constant onze werkwijze verbeteren. 

Samenwerken  
Om te kunnen groeien en te verbeteren werken wij graag samen met 
zowel donateurs, aanvragers als ontvangers.





Wat zit er in een pakket?

Wij stellen de ontvanger de volgende vragen: 
Kleedt u zich sportief of casual? Is uw favoriete kleur blauw of rood? 
Op basis van uw persoonlijke voorkeur stylen wij een kledingbox, 
zodat u meerdere items kunt combineren in alledaagse outfits waarin 
u zich goed voelt. 
Elk kledingpakket bevat een minimumaantal kledingstukken. 
Hieronder ziet u wat u in ieder geval terug kunt vinden in een 
kledingpakket: 

 

 

 

SCHOENEN  1/2 BROEKEN  2/3 TRUIEN 

JAS    2/3 SHIRTS   EXTRA’S 



Hoe werkt het?

Een kerk, stichting, bewindvoerder, gemeente of soortgelijke 
instantie kan kledingpakketten aanvragen voor €39,33 per pakket 
(incl. BTW) . Deze plaatst haar bestelling door het aanvraagformulier 
in te vullen op onze website (www.clothing4u.nu/aanvraag-doen). Bij 
de aanvraag worden de contactgegevens gevraagd en het leefgeld 
van de ontvanger. 

De intermediair ontvangt na goedkeuring een code die de cliënt kan 
gebruiken op www.c4u.nu. Hier kunnen zij hun voorkeuren 
doorgeven zoals style, kleur en maten.  

Elke donderdag komt KeenDelivery onze kledingpakketten ophalen 
om aan huis te bezorgen. Wij bezorgen de pakketten bij de 
ontvangers aan huis vanwege de schaamte die sommige mensen 
hebben om hiervoor in een rij te moeten staan. Om dezelfde reden 
verpakken wij de kledingpakketten in discrete verzenddozen. 

De intermediair kan per cliënt 1 keer per jaar een kledingpakket 
aanvragen. 
De levertijd van een pakket bedraagt ongeveer 2 weken. 

http://www.clothing4u.nu/aanvraag-doen
http://www.c4u.nu
http://www.clothing4u.nu/aanvraag-doen
http://www.c4u.nu




Realisatie doelen 2020 

Vorig jaar hebben wij een aantal doelen gesteld voor 2020. Dit jaar 
hebben we hard gewerkt om deze doelen te behalen. Hieronder 
vindt u de doelen met een toelichting van de realisatie ervan. 

1500 kledingpakketten 
Nadat wij in 2019 in totaal 743 pakketten hadden gemaakt en 
verstuurd, leek het ons een mooi streven om dit in 2020 te 
verdubbelen naar 1500 kledingpakketten. Dit doel hebben we weten 
te behalen en glansrijk overtroffen. We hebben in 2020 maar liefst 
3109 pakketten gemaakt! Een verviervoudiging ten opzichte van 
2019.  

5 donoren van nieuwe kleding 
Ook dit is gelukt! Helaas mogen we ons niet te veel uitweiden over 
de merken waarmee wij samenwerken, maar wat zijn wij blij met de 
support van deze donateurs. 

2 nieuwe vrijwilligers m.b.t. sorteren van kleding en PR 
In 2019 waren wij nog met een team van 3 personen, dat heel hard 
hulp kon gebruiken. Halverwege 2020 kwam onze eerste vrijwilliger 
bij ons binnen. Sindsdien is het eigenlijk heel hard gegaan en 
inmiddels zijn we 12 man/vrouw sterk. Ook dit doel is boven 
verwachting geslaagd!  

Minstens 20 intermediairs van Clothing4U 
In 2020 hebben we met meer dan 200 verschillende organisaties 
gewerkt die onze pakketten hebben afgenomen. Onze missie wordt 
kennelijk breed gedragen, veel breder dan we hadden durven hopen. 

2020 was een goed jaar. Dat kunt u zien aan de bovenstaande 
doelstellingen die boven verwachting uitgekomen zijn.  





 

Resultaten 2020
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In 2020 hebben wij in totaal 3109 pakketten mogen verzenden. 
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Hoogtepunten 2020

2020 was een jaar vol hoogtepunten. We hebben ontzettend hard 
gewerkt om zoveel mogelijk mensen te helpen. We kijken terug op 
een fantastisch jaar, met vele mijlpalen en kunnen dan ook niet 
wachten om te zien wat 2021 ons gaat brengen. Vooral de volgende 
zaken willen we in het bijzonder uitlichten:  

1.We hebben meer dan 3000 kledingpakketten gemaakt … 
terwijl wij streefden naar 1500 pakketten.  Hoe hard heeft 
iedereen gewerkt om dit te behalen! Hier zijn we dan ook heel 
trots op.  

2.Ook dit jaar hebben we kinderen mogen voorzien van 
kerstcadeautjes (zie hieronder: Project Sinterkerst). Dit is voor ons 
zo’n prachtige opsteker en mooie afsluiting van het jaar geweest. 
Deze actie komt ongetwijfeld volgend jaar weer terug. 

3.We hebben er veel vrijwilligers bij gekregen: stuk voor stuk 
super getalenteerde en gemotiveerde mensen. Het is prachtig 
om te zien dat mensen zich willen inzetten voor Clothing4u, om 
ons te helpen groeien en zoveel mogelijk klanten te bereiken. 
Samen staan we sterk.  

4.Een hoogtepunt is dat (nieuwe) afnemers ons hebben 
gevonden. Ons bereik wordt steeds groter, waardoor we meer 
mensen kunnen helpen aan een nieuwe outfit. Onze boodschap 
én onze PR doen hun werk. 

5.Als laatste natuurlijk alle mensen die wij blij hebben gemaakt 
met een kledingpakket, want voor hen doen we dit! 







Hoogtepunt Sinterkerst

Voor Clothing4u is dit een zeer bijzonder project geweest. Vanwege 
de groeiende vraag naar onze pakketten werd in eerste instantie 
besloten om ‘Sinterkerst’ dit jaar over te slaan. Hoe dichter we in de 
buurt van Sinterklaas kwamen, hoe verleidelijker het werd om de 
actie toch op te zetten. Mede dankzij een aantal enthousiaste 
vrijwilligers besloten we er ook dit jaar toch weer voor te gaan..  

We hebben bijna 1000 Sinterkerst cadeaupakketten uitgegeven. 
Deze pakketten bevatten minimaal 3 nieuwe cadeautjes. Ook dit jaar 
hebben we veel reacties gekregen van blije ouders:  

“Beste Clothing4u. Er stond net een hele lieve dame voor mijn deur 
met een lief pakketje met kerstcadeautjes. Ik kreeg tranen in mijn 
ogen. We hebben dit jaar geen kerstboom. Dit maakte me zo blij. 
Toen ik naar binnen liep met het doosje was mijn dochter zo zo blij. 
Dank jullie wel uit het diepste van ons hart.” 
– familie uit Dordrecht 

“Hoi alle vrijwilligers. Vandaag blij verrast met een kerstpakket van 
jullie! We hadden het niet verwacht. Een ongelooflijk mooi en lief 
gebaar. Dank jullie wel! Wij wensen jullie fijne gezonde feestdagen! 

🎅  🎄  🌟  💖   
- Familie uit Winschoten 

“Jeetje ik ben even helemaal uit het lood geslagen😶   
De deurbel gaat, we verwachten niemand dus wie is dit dan. Staat 
daar een lieve mevrouw met een enorme doos vol kadootjes voor 

onder de boom 🌲  voor de kindjes jeetje ben sprakeloos 🥰  heeel 
erg bedankt voor dit geweldige gebaar hele fijne dagen  
– Familie uit Purmerend 



Reacties





Vooruitblik 2021

Doelen 2021 
Na de realisatie van onze doelen voor 2020 en meer, willen we in 2021 
ook een paar doelen behalen. Deze doelen hebben we op een 
realistische manier samengesteld. In 2021 willen we de volgende 
doelstellingen behalen:  

 
5000 kledingpakketten versturen 

5 nieuwe donoren van nieuwe kleding 

     
1 nieuwe actie 

Verhogen van opbrengsten vanuit fondsen en bedrijven





Contact gegevens

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

www.clothing4u.nu 
www.c4u.nu 
www.facebook.com/stichtingclothing4u.nu 

Donatie gegevens:  

NL43 INGB 0009 0435 26 
t.a.v. Stichting Clothing4u 

Scan deze code om via iDeal een donatie te doen: 
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