Plan van aanpak - De kledingbon
In Heerhugowaard zijn de gezamenlijke diaconieën 6 jaar
geleden begonnen met het project “De Kledingbon”. Arme
kinderen kunnen bij een lokale kledingzaak nieuwe kleren
kopen.
“Ik was geraakt toen een van de kinderen mij een foto
stuurde met haar nieuwe jas.”
De gouden tip? Gewoon gaan doen, en doe het niet
alleen.
Met 2 diakenen uit verschillende kerken, wordt dit project
uitgevoerd. Dit plan van aanpak is samen met hen
ontwikkeld. U kunt deze stappen zien als ideeën om De
Kledingbon ook in uw gemeente uit te voeren.
Stap 1: trek samen op
Bij een wens om iets te betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede is het goed om
samen op te trekken. Dit kan het draagvlak voor het project vergroten, kan financiële
voordelen hebben en het aantal kinderen wat bereikt kan worden groeit. Zijn er andere
kerken/wijkgemeenten in uw stad/dorp die ook ideeën hebben of hiervoor warm lopen? In
Heerhugowaard doet zelfs de moskee mee.
Leg contacten en bekijk of er een gezamenlijke voorbereiding gestart kan worden.
Stap 2: maak een plan
Bedenk met elkaar hoe het project er precies moet zien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld deze
vragen:
- welke kinderen willen we bereiken, en hoeveel. In Heerhugowaard krijgen alle
kinderen tot een bepaalde leeftijd die op dat moment bij de voedselbank komen de
kledingbon. Dat is een makkelijk contact, om een groot aantal kinderen te bereiken.
Zijn er nog andere manieren om kinderen die naar net buiten vallen te bereiken?
Bedenk hoe u adressen kunt krijgen, of uw kledingbon kan aanbieden. Beslis ook
voor welke leeftijd u het wilt bestemmen.
- hoeveel geld heeft u nodig, en hoeveel wilt u uitdelen?
- welke kledingzaak of -zaken kunt u vragen om mee te doen?
Stap 3: roep mensen op geld te doneren
Als u weet hoeveel kinderen u wilt bereiken en hoeveel u per bon wilt geven, dan heeft u
een richtbedrag om bij elkaar te verzamelen.
Geef publiciteit aan dit project. Schrijf stukjes in het kerkblad van alle deelnemende kerken,
en huis aan huisbladen, zodat mensen de actie kennen en weten hoe ze geld kunnen
geven. U kunt ook een actie houden, of een aparte deurcollecte op een speciale zondag.
denk bijvoorbeeld aan de startzondag.

U kunt het ook omdraaien: dat u bepaalt welk bedrag de kledingbon krijgt, op basis van
hoeveel geld er binnen gekomen is.
Stap 4: verzamel adressen/adresgegevens
Ga na hoeveel kinderen u wilt bereiken. Het is handig om een vrijwilliger van de
voedselbank in uw team te hebben, is de ervaring van een diaken in Heerhugowaard.
Adressen verzamelen is niet altijd mogelijk vanwege de privacy, u kunt ook vragen hoeveel
kinderen er bij de voedselbank komen, zodat zij de bonnen uitdelen.
U kunt natuurlijk ook proberen zelf de kledingbonnen in beheer houden en uitdelen op
verzoek, zoals bij De Verjaardagstas. U moet dan zelf publiciteit zoeken, zodat mensen in
armoede u kunnen vinden, en bij u een kledingbon kunnen opvragen. In dat geval is het
goed te bepalen aan welke criteria mensen moeten voldoen om een kledingbon te krijgen.
Stap 5: zoek contact met een kledingzaak
Ga in gesprek met een lokale kledingzaak, of meerdere zaken. Spreek goed met hen af hoe
u het financieel regelt. Koopt u waardebonnen bij hen, of sturen zij u een factuur.
Spreek ook de voorwaarden af. In Heerhugowaard zijn dit de voorwaarden:
- de kledingbon is niet voor geld in te wisselen
- kleding mag geruild worden, maar alleen voor kleding, niet voor geld
- de bon moet voor een bepaalde datum ingewisseld worden, daarna is hij niet meer
geldig
- er mag alleen kinderkleding van gekocht worden.
Stap 6: maak de enveloppen klaar
Maak de juiste hoeveelheid enveloppen klaar, met de kledingbon en een brief of kaart.
Op die brief kunt u schrijven waar de kledingbon ingewisseld kan worden en voor wanneer,
en welke voorwaarden u heeft.
Stap 7: deel ze uit!
Deel de enveloppen uit en maak de kinderen blij met de kledingbon!

_________________________________________________________________________
‘Het is zo mooi als een kind op school eindelijk ook eens iets nieuws kan laten zien!’, vertelt
een van de betrokken diakenen.
De gouden tip uit Heerhugowaard: ga het gewoon doen, en doe het niet alleen.

Dit plan van aanpak is gemaakt door:
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