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“Geen kind hoort met slippers naar school te gaan in de winter.”

“Ik wil graag tegen jullie
zeggen dat ik tot tranen

geroerd was toen ik zag wat ik
had gekregen van Clothing4u.
Ik had nooit gedacht dat ik

nog zo’n mooi en compleet
kledingpakket zou krijgen.
Ik draag het met trots!”

– Maartje –
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Wat een jaar!

Clothing4u

2021 is voorbijgevlogen! Dit jaar mochten
we prachtige mensen ontmoeten, veel
leren en zijn we weer gegroeid als mensen
en als stichting. We hebben ruim 3.800
kledingpakketten gemaakt en hier veel
mensen mee verblijdt; hartverwarmend!

Clothing4u is een jonge Nederlandse stichting die
opgericht is door initiatiefneemster Esther Veenstra.
Clothing4u zet zich in voor mensen die in (stille) armoede
leven, door hen een set nieuwe kleding te geven.

In het afgelopen jaar hebben we weer mooie
dingen mogen doen. We waren te gast bij
Nederland Zingt, we zijn verhuisd naar een
grotere opslag en Sinterkerst was ook dit jaar
weer een geslaagde editie!
Ook hebben wij weer fantastische nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen, die zich
ook wederom keihard inzetten om ervoor te
zorgen dat iedereen binnen twee weken het
kledingpakket ontvangt.
Met z’n allen bereiken wij steeds meer mensen
en daar ben ik super trots op!
Laten we met elkaar ons inzetten om verspilling
te voorkomen en mensen in armoede te helpen!

Esther Veenstra
Oprichtster Clothing4u
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“Een heel aantal jaren terug heb ik, toen ik nog voor mijn
vorige werkgever werkte, via Facebook (stichting HRIF), een
bericht ontvangen. Dit bericht was van een jonge moeder
met twee zoons. Zij schreef: ‘Wat een fantastisch werk
doen jullie voor het buitenland, maar mijn kinderen gaan
op dit moment op slippers naar school toe. Kunnen jullie
ook mensen in Nederland helpen?’ Dit greep mij erg aan.
Uiteraard kon ik dit niet laten gaan. Ik heb om alle maten
van de jongens gevraagd en ze vervolgens een volledig
kledingpakket toegestuurd.
Ze had gelijk, ook in Nederland is er armoede. Je hebt het
misschien niet gelijk door, maar het is er. Vanaf dat moment
wist ik wat ik wilde betekenen voor onze maatschappij en ben
ik met het concept Clothing4u begonnen,” vertelt Esther.
Maatschappelijk verantwoord
Clothing4u biedt kledingproducenten, -groothandels en
-detaillisten de mogelijkheid om hun overtollige collectie,
kleding met (kleine) productiefouten en niet-verwerkte
retourzendingen op een duurzame manier af te voeren.
Dit is niet alleen goedkoper dan vernietigen, maar ook
maatschappelijker verantwoord om verspilling tegen te gaan.
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Deze nieuwe kleding delen wij uit aan mensen in
Nederland die onder de armoedegrens leven. We
willen mensen door middel van nieuwe kleding
motiveren en vertrouwen en hoop voor de toekomst
geven. Dit kan net het duwtje geven om toch die
sollicitatie te starten, zelfverzekerder naar school
te gaan of in een nieuwe outfit naar een verjaardag
gaan.
Fantastische vrijwilligers
We doen dit niet alleen, maar samen met een
veelzijdig, sterk en fantastisch team van ca. acht
vrijwilligers; ieder met zijn/haar eigen kwaliteiten.
Iedereen die betrokken is bij de dagelijkse
activiteiten van Clothing4u, is gepassioneerd en
gemotiveerd om iets te doen voor een ander.
Samenwerken en groeien
Om als stichting te kunnen groeien en het
werkproces te blijven optimaliseren, werken wij
graag samen met zowel donateurs, aanvragers als
ontvangers. Wij zijn ondernemend en willen daarom
graag nieuwe dingen blijven uitproberen. Alles met
als doel dat het werk voor iedereen zo toegankelijk
mogelijk blijft en het kledingpakket zo snel als het
kan bij de hulpvrager terecht komt.
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“Vanmiddag heb ik

de doos met kleding
voor mijn zoon

binnen gekregen.
Wat zitten er een

geweldige dingen in.
We waren er beiden
stil van!”

– Deborah –
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Zo helpen wij mensen

Wat zit er in een kledingpakket?

Met de ontvangen (nieuwe) kleding stellen
wij persoonlijke kledingpakketten samen
voor mensen onder de armoedegrens. Deze
pakketten kunnen online worden besteld op
c4u.nu.

Elk kledingpakket bevat een minimum aantal kledingstukken.
Hier zie je ongeveer wat in een kledingpakket is ingepakt.

Kledingcode
Om een pakket te bestellen heeft de hulpvrager
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.

SCHOENEN

1/2 BROEKEN

2/3 TRUIEN

Persoonlijk kledingpakket
Om een kledingpakket zo persoonlijk mogelijk
te maken, stellen we de hulpvrager vragen als
‘Kleedt u zich sportief, stoer of casual? Wat
is uw favoriete kleur?’ We doen meerdere
kledingstukken in de pakketten, zodat een
hulpvrager meerdere items kan combineren. Via
een pakketdienst wordt het kledingpakket in
een discrete doos thuis afgeleverd.

JAS

2/3 T-SHIRTS

E X T R A’S
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Hoe werkt het?

Sinterkerst

Kledingpakketten

Een kerk, stichting, bewindvoerder, gemeente
of soortgelijke instantie (intermediairs) kan
kledingpakketten aanvragen voor €39,33 per
pakket (incl. BTW). Ze plaatst een 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 hulpvrager.

Sinterkerst is een jaarlijks terugkerende actie.
We combineren Sinterklaas en kerst met elkaar.
In december delen we rijkgevulde dozen en
tassen met cadeautjes uit zoals bluetoothboxjes,
speelgoedauto’s, speelgoedhelikopters en nog
meer gave cadeaus.

In 2021 hebben we maar liefst 3.816 kledingpakketten met zorg
samengesteld. Dat zijn ruim 20% meer pakketten dan vorig jaar.
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1.261

722

620

23

376

373

November

December

357 444
Oktober

209

September

273

Augustus

Juni

263 424
Mei

April

291 309
Maart

268 229

Juli

Aantal pakketten per maand

Februari

Bezorging kledingpakketten
Elke donderdag en vrijdag worden onze
kledingpakketten opgehaald door onze bezorgers.
Wij bezorgen de pakketten bij de hulpvragers 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.

1.190

Januari

Intermediair
De intermediair ontvangt na goedkeuring een
code die de hulpvrager kan gebruiken op onze
bestelsite www.c4u.nu. Hier kan een hulpvrager de
persoonlijke voorkeuren doorgeven zoals stijl, kleur
en maten. De intermediair kan per cliënt één keer
per kalenderjaar een kledingpakket aanvragen. De
levertijd van een pakket bedraagt ongeveer twee
weken.

400 kinderen
Ouders mochten dit keer hun kinderen
opgeven. In totaal hebben we bijna 400
kinderen blij gemaakt!

Aantal pakketten per doelgroep
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“Lieve allemaal, onwijs bedankt voor het

ongelooflijk mooie pakket! Mijn dochter is er

ontzettend blij mee. Echt een geweldige actie en
wat zijn jullie ontzettend lieve mensen.”
– Sharida –

Stichting Clothing4u
Rijnkade 21
1382 GT Weesp
Help ons mee groeien en doneer!
Maak jouw donatie over op ons bankrekeningnummer NL43INGB0009043526

www.clothing4u.nu

|

info@clothing4u.nu

