Stichting Kledingbank Alblasserdam e.o.

Mail: tjitty.vanderplas@gmail.com

Alblasserdam, 14 mei 2020.

Goed Nieuws
Beste mensen,
Ook wij hebben als Kledingbank tijdelijk onze activiteiten moeten stoppen vanwege de
Coronapandemie. Maar nu er weer enige ruimte komt om ons te bewegen zijn wij direct
bereid ons werk voor hen die dit zo nodig hebben te hervatten.
Daarom hebben we besloten om u weer van dienst te zijn m.i.v. Woensdag 3 juni !
Dan staan we weer graag tot uw dienst vanaf 13.30 tot 16.00 uur, maar let op;







Tip;

Er mogen 2 cliënten tegelijk naar binnen.
U moet buiten op uw beurt wacht en een winkelmandje meenemen.
Als u klaar bent zelf even uw mandje desinfecteren s.v.p.
U kunt geen gebruik maken van het toilet.
U moet de 1 ½ mtr. afstand tot elkaar bewaren.
U kunt geen kleding passen. Wel mag u kleding die niet past ruilen.
Maak gebruik van de hulp die u aangeboden wordt !!

Alle kleding die wij u kunnen aanbieden is soms nog nieuw en anders is het geschonken door
mensen die het over hebben. Het is allemaal nagekeken en alleen goed bruikbare kleding
hangt in de rekken.
Wij weten dat we veel inwoners van Alblasserdam hiermee kunnen helpen.
De reden en de oorzaak dat u even geen geld heeft om kleding te kopen gaat onze
vrijwilligers niet aan. Maar het feit dat het zo is wel.
Daarom zetten wij ons in om mensen die het moeilijk hebben te helpen.
Daar kan kleding dikwijls een heel dankbaar onderdeel van zijn en er hangt volop mooie
kleding voor u gereed. Maar het belangrijkste is: Voelt u zich vooral welkom !
Met vriendelijke groet en een warm welkom, volg het wandelpad naast Randweg 118.
Alle Vrijwilligers van de Kledingbank
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Met vriendelijke groet
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