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Trendy slips, boxers of topjes
voor jongeren van Maxima
In Groningen komen zevenduizend mensen tweemaal per
jaar bij Kledingbank Maxima, een van de zes modezaken zonder kassa. Met als extraatje hippe ondermode voor de jeugd.
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porten met klas- of clubgenoten, of een spannende date hebben en dan niet het
juiste ondergoed dragen.
Dat kan een probleem zijn voor kinderen van wie de ouders geen geld
hebben om trendy slips, - boxers of
topjes te kopen.
Kledingbank Maxima, een modezaak zonder kassa in Delfzijl, Stad,
Hoogezand-Sappemeer, Veendam,
Winschoten en Winsum, kent dit
probleem. Bij Maxima kunnen mensen met een minimuminkomen
twee keer per jaar gratis shoppen.
Zevenduizend mensen maken daar
gebruik van.
Toenmalig staatssecretaris Jette
Klijnsma kwam in september naar
Maxima Sappemeer met 27.000 euro uit het potje Kansen voor kinderen. Geld om ondergoed en lingerie
voor 0 tot 18 jarigen te kopen.
,,Het ondergoed is bij Lingeriegroothandel Bunschoten-Spakenburg besteld’’, zegt Henk Slagter van
Kledingbank Maxima. ,,Met ingang
van maandag kunnen ouders bij alle
zes Maxima’s in de provincie Groningen per kind vier stuks ondergoed/lingerie uitkiezen.’’
De dozen zijn inmiddels ook bij
Maxima Winschoten gearriveerd.
Slips en boxers, topjes en zogeheten
abra’s (halve topjes), in felle, hippe
kleuren of stemmig zwart. Ondergoed waar niemand zich voor hoeft
te schamen en waarmee je als jonge-

Gerda Otto (links) en Bieneke Blaak presenteren ondermode voor de jeugd bij
Maxima Sappemeer. EIGEN FOTO
re voor de dag kunt komen en niet
wordt gepest. Henk Slagter zegt dat
landelijk één op de negen kinderen
leeft in een gezin dat armoede kent.
,,De provincie Groningen heeft het
hoogste werkloosheidspercentage
van Nederland, hier is deze problematiek nog ernstiger.’’
De kledingbank neemt geen gebruikt ondergoed en lingerie van
particulieren in ontvangst en krijgt
van bedrijven geen restpartijen ondergoed en/of lingerie. ,,Daardoor
kan bij Maxima geen ondergoed en
lingerie worden aangeboden en dat
is een groot gemis.’’
Het aanbod van kinderkleding is

een van de speerpunten van de Maxima’s en daar hoort nieuw ondergoed/
lingerie bij. Martin Menger, voorzitter
van Maxima Winschoten, vertelt dat
er kinderen, ‘en niet alleen kinderen’,
in de zaak komen die geen ondergoed
dragen. ,,Omdat daar thuis geen geld
voor is.’’
Net als alle Maxima’s heeft ook
Winschoten grote behoefte aan goede, gedragen kinder- en herenkleding. Menger zou graag zien dat er
centrale afgiftepunten zouden komen. ,,Oldambt is een grote plattelandsgemeente. Het zou ideaal zijn
als plaatselijke voetbalverenigingen
als inzamelpunt willen fungeren.’’

