Tweedehands Kledingwinkel Leger des Heils Zundert
Omschrijving
De kledingbank, als onderdeel van de Leger des Heils kledingwinkel in Zundert, heeft als
doel het gratis dan wel tegen een zacht prijsje beschikbaar stellen van goede herbruikbare
kleding en toebehoren aan alle inwoners van de gemeente Zundert die dit nodig hebben.
Klanten kunnen er op hun gemak winkelen. Daarbij krijgen ze hulp als ze dat wensen, maar
gewoon even rondkijken kan natuurlijk ook. De vrijwilligers zullen klanten met drempelvrees
op hun gemak stellen en vanzelfsprekend zullen ze discreet omgaan met hun rol. Een kopje
koffie of thee is beschikbaar voor elke klant.
Een inwoner die van een daartoe aangewezen instantie een indicatie heeft gehad, kan eens
per kalenderkwartaal voor hem/haar en eventuele inwonende gezinsleden gratis kleding en
huishoudtextiel verkrijgen. Dit is wel aan een bepaalde maximale hoeveelheid per keer
gebonden. Als meer kleding wordt gewenst, kan men dit tegen de geldende winkelprijzen
afnemen.

Voor wie is de kledingbank bedoeld?
Voor de financieel minder draagkrachtige inwoners uit de gemeente Zundert. Wellicht kent u
mensen die de hulp van de kledingbank goed kunnen gebruiken of valt u misschien zelf
binnen de doelgroep? Schroom niet om even contact op te nemen met de kledingwinkel.

Indicatie nodig?
Op onze website (www.legerdesheils.nl/korpsbreda) onder het kopje Kledingwinkel Zundert
vindt u een lijst van alle doorverwijzende instanties. Wanneer u anderen adviseert kunt u
aanraden om de doorverwijzing te regelen bij de organisatie die op de hoogte is van de
situatie. Dit om te voorkomen dat mensen hun verhaal op allerlei plekken moeten doen.
Bij het eerste bezoek krijgt een doorverwezen inwoner kleding als hij/zij:
• in het bezit is van een doorverwijsformulier, volledig ingevuld door de doorverwijzer.
• voor elk betrokken gezinslid een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument toont
tijdens elk bezoek.
• elk gezinslid dat kleding wenst te ontvangen, steeds mee neemt naar de winkel.
Als bovenstaande gegevens overeenkomen met de gegevens op het doorverwijsformulier
kan de doorverwezen inwoner zijn kleding uitzoeken. Bij vertrek wordt geregistreerd welke
kledingstukken men meeneemt.
Bij het volgende bezoek dient de inwoner zich slechts te legitimeren en kan men eens per
kalenderkwartaal gratis kleding verkrijgen. Om de kleding mee te kunnen nemen dient de
inwoner zelf tassen mee te nemen.
Als de geldigheid van de verwijzing voorbij is, en de noodzaak er nog steeds is, dient de
inwoner weer een doorverwijsformulier aan te vragen.
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingssituaties mogelijk waarbij iemand in een keer meer
kleding nodig heeft. In die gevallen dient men eerst contact op te nemen met de
bedrijfsleiding van de kledingwinkel.
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Waar?
De kledingbank van het Leger des Heils is gevestigd aan de Meirseweg 19a te Zundert
(naast de Multimate).

Openingstijden:

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

11.00-14.00
12.00-17.00
11.00-14.00
10.00-12.00 (eerste zaterdag van de maand)

Website:
www.legerdesheils.nl/korpsbreda
Email:
korps.breda@legerdesheils.nl
Telefoon:
076-5870344 / 076-5870942
Folder beschikbaar: ja
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja
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