Jaarverslag
2020

Stichting Kledingbank De Zeecontainer
info@dezeecontainer.nl
www.dezeecontainer.nl

1

2

Kledingbank De Zeecontainer

Openingstijden:

Ulgersmaweg 141-3

maandag t/m vrijdag:

10.00 – 14.00 uur

9731 BR Groningen

zaterdag:

10.00 – 12.00 uur

Telefoon: 06 10864755
www.dezeecontainer.nl
info@dezeecontainer.nl

3

Inhoudsopgave
Onze Stichting ........................................................................................................................................................... 6
Het bestuur .......................................................................................................................................................... 6
Onze medewerkers .............................................................................................................................................. 6
Dagelijkse werkzaamheden ................................................................................................................................. 6
Aanmelden bij De Zeecontainer .......................................................................................................................... 6
De impact van de coronacrisis op de armoede in Nederland ................................................................................... 8
Niet alleen maar kleding ......................................................................................................................................... 11
Onze activiteiten in 2020 ........................................................................................................................................ 12
Het draait ook om geld ........................................................................................................................................... 13
Bijzonder om te vermelden..................................................................................................................................... 14
Wat gebeurt er in 2021 ........................................................................................................................................... 16

4

Voorwoord
Het jaar 2020 is voor De Zeecontainer een bewogen jaar geweest. Dit geldt natuurlijk voor iedereen want
iedereen heeft de gevolgen mogen ontdekken van COVID-19. Dit virus heeft ons allemaal geraakt. Ook voor ons
betekende dit een ander jaar dan anders; minder tot geen activiteiten kunnen organiseren, maatregelen nemen
zodat we toch open konden blijven, een korte tijd verplicht gesloten maar daarna toch weer open mogen.
Ondanks alles hebben we toch afgelopen jaar ons werk kunnen blijven doen en veel gezinnen blij kunnen
maken met kleding en (klein) huishoudelijke goederen. Hierbij zijn we voor een groot deel afhankelijk van
iedereen die De Zeecontainer een warm hart toedraagt. Afgelopen jaar hebben we gezien dat deze groep alleen
maar groter wordt en daar zijn we blij mee. Ook hebben we dit kunnen zien in de donaties die wij mogen
ontvangen. Dankzij deze donaties kunnen we doen wat we zo graag doen; het leven voor de minima in de
gemeente Groningen iets dragelijker maken.
Persoonlijk is 2020 een mooi jaar geweest waarin in weer veel lieve en bijzondere mensen heb mogen
ontmoeten en er zijn nieuwe contacten ontstaan. Een aantal gebeurtenissen wil ik hier toch even noemen: de 3e
plaats bij verkiezing Groninger van het Jaar en de onderscheiding voor Barmhartige Samaritaan waren heel
bijzonder. Dat ik dit heb mogen bereiken is natuurlijk ook te danken aan het team van De Zeecontainer en alle
lieve mensen die hebben gestemd of mij hebben voorgedragen.
Het aantal aanmeldingen is ook in 2020 weer gestegen en we vermoeden dat we nog niet aan een max zitten.
Dankzij de coronacrisis kan het zomaar zijn dat het aantal aanmeldingen alleen maar zal blijven stijgen.
Met dit stijgend aantal aanmeldingen lopen we constant tegen de uitdaging aan om de “huishouding” op orde
te houden. We hebben veel kleding nodig. Gelukkig weten ook veel mensen ons te vinden om kleding in te
brengen. Hiervoor willen we iedereen vanuit de grond van ons hart bedanken!! Als de kleding is ingebracht
begint het bij ons te lopen. De kleding wordt nagekeken, gesorteerd op maat, toegevoegd aan de voorraad en /
of in de winkel gehangen. Dit vraag veel van onze vrijwilligers en wij zijn ontzettend blij dat ze bij ons aan het
werk zijn.
Het jaar 2021 is een bijzonder jaar. Het is namelijk het 5-jarig bestaan van De Zeecontainer. Zodra het mogelijk
is zullen we hier op gepaste wijze bij stilstaan

Natascha Snoek
Voorzitter Stichting Kledingbank De Zeecontainer
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Onze Stichting
Het bestuur
Stichting Kledingbank De Zeecontainer is een zelfstandige stichting waarin het bestuur verantwoordelijk is voor
het goed functioneren van De Zeecontainer. De stichting voorziet mensen met een minimum inkomen uit de
gemeente Groningen van kleding en huishoudelijke artikelen.

Onze medewerkers
Kledingbank De Zeecontainer werkt met vrijwilligers, stagiaires en deelnemers aan participatiebanen. Al onze
mensen zetten zich in voor de minima in de gemeente Groningen en hebben het hart op de juiste plek. Zij zijn
actief in de winkel, in het aannemen, sorteren en inpakken van de kleding, en het ophalen van kleding en
andere zaken wanneer mensen dit niet zelf in kunnen brengen. Daarnaast hebben alle vrijwilligers een
luisterend oor voor onze klanten wanneer deze “gewoon even een verhaal kwijt moeten”. Dit vinden wij
namelijk even belangrijk als het uitgeven van kleding.

Dagelijkse werkzaamheden
In 2020 was Stichting Kledingbank De Zeecontainer zes dagen per week geopend. Dit betekent dat er zes dagen
per week klanten langs kunnen komen om kleding te halen. De klanten hebben een vaste dag toegewezen
gekregen waarop ze langs kunnen komen. Per dag kunnen gemiddeld 200 aanmeldingen een bezoek brengen
aan De Zeecontainer.
Wanneer mensen kleding komen halen worden ze vriendelijk ontvangen in onze winkel. Ze kunnen dan naar
hartenlust kleding uitzoeken en meenemen. Onze vrijwilligers bieden ook een luisterend oor voor de mensen.
De bezoeken worden wel bijgehouden zodat we weten wie op de toegewezen dag is langsgekomen. Mocht
iemand niet kunnen op de toegewezen dag dan bestaat in overleg altijd de mogelijkheid om op een andere dag
te komen.
Wanneer kleding wordt ingebracht dan wordt dit ingenomen door onze vrijwilligers. De kleding wordt bekeken
en als het om wat voor reden ook niet meer gedragen kan worden dan wordt het ook niet in de winkel
gehangen. Nadat de kleding is gecontroleerd wordt het gesorteerd en op maat in dozen opgeborgen en
uiteindelijk in de winkel opgehangen. Dit is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en gelukkig wordt er
dagelijks kleding ingebracht.
Wanneer mensen niet in staat zijn om kleding te brengen dan kan het eventueel gehaald worden. Dit proberen
zij tot een minimum te beperken om zo de kosten laag te houden.

Aanmelden bij De Zeecontainer
Kledingbank De Zeecontainer wil graag hulp bieden aan mensen met een minimaal inkomen of besteedbaar
bedrag. De normen die wij hanteren staan op onze website. Mensen kunnen ook langskomen bij ons aan de
Ulgersmaweg. Om aan te melden kunnen mensen langskomen.
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In de afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen sterk gestegen. Begonnen we een aantal jaren geleden met 20
aanmeldingen, inmiddels staat de teller op bijna 1100 aanmeldingen. In onderstaande tabel staat een overzicht
van het aantal aanmeldingen vanaf 1 januari 2016.
1 januari 2016:
1 januari 2017:
1 januari 2018:
1 januari 2019:
31 december 2019:
31 december 2020:

begonnen met 20 aanmeldingen
345 aanmeldingen
650 aanmeldingen
947 aanmeldingen
1062 aanmeldingen
1283 aanmeldingen

Met de 1223 aanmeldingen voorzien wij 3123 mensen (1782 volwassenen en 1341 kinderen) wekelijks van
kleding.
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De impact van de coronacrisis op de
armoede in Nederland
In december 2020 heeft het Armoedefonds een rapport gepresenteerd van een onderzoek naar de impact van
de coronacrisis op de armoede in Nederland. Het hele rapport is te lezen op
https://www.armoedefonds.nl/uploads/Zelf/web-arm-0058-rapport-nov-2020-digitaal-02.e1c9cf.pdf
We willen hier graag de conclusies en aanbevelingen 1 met iedereen delen:
Dit onderzoek is ingegaan op vier vraagstellingen.
1. In hoeverre stijgt het aantal hulpvragen bij lokale hulporganisaties sinds de coronacrisis?
Voor 62% van de lokale hulporganisaties is het effect van de coronacrisis merkbaar door het aantal
hulpvragen. Zij hebben te maken met een stijging of een daling van het aantal hulpvragen. Uit de
resultaten is naar voren gekomen dat 46% van de lokale hulporganisaties een stijging ziet in het aantal
hulpvragen dat zij ontvangen sinds de coronacrisis. Zij zien een gemiddelde stijging van 28%. Vooral
alleenstaande ouders met kind(eren) en gezinnen melden zich vaker. De verklaringen die voor de
stijging van het aantal hulpvragen gegeven worden zijn onder andere werkonzekerheid,
inkomensdaling, leermiddelen voor scholieren, meer kosten bij thuis blijven van het gezin en een
kleiner sociaal netwerk. Daarnaast is gebleken dat 16% een daling in de hulpvragen ziet sinds de
coronacrisis. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de aard van de hulp niet altijd meer op dezelfde
manier geboden kan worden en anderzijds dat de mensen in armoede zich momenteel niet melden bij
de lokale hulporganisatie.
2. In hoeverre zijn de lokale hulporganisaties op dit moment financieel sterk om aan de behoefte te
voldoen?
De resultaten tonen aan dat 39% van de lokale hulporganisaties zich kan redden met eigen middelen.
Het voortbestaan van 3% van de lokale hulporganisaties staat op het spel. 66% redt het niet zonder
eigen reserves of hulp van derden in te schakelen (antwoordcategorieën sluiten elkaar niet uit). De
lokale hulporganisaties hebben allen te maken met maandelijkse terugkomende kosten
(‘exploitatiekosten’ zoals huur en verzekeringen), maar ook met incidentele kosten waar vaak op
moment van nood geen financiën voor beschikbaar zijn. Een duurzame basis, als in een vaste achterban
van donateurs of subsidies, is noodzakelijk om de organisatie draaiende te kunnen houden. Uit de
resultaten blijkt dat momenteel 44% van de lokale hulporganisaties geopend is op de manier waarop zij
dit normaliter ook is. 53% is gedeeltelijk geopend door te werken met aangepaste werktijden/
openingstijden en/of met minder mensen op de werkvloer. 2% heeft de deuren moeten sluiten,
waardoor dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de mensen die het financieel moeilijk hebben.
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3. In hoeverre verwachten lokale hulporganisaties dat de hulpvraag de komende maanden gaat stijgen?
Door 82% van de lokale hulporganisaties wordt een stijging verwacht van het aantal hulpvragen voor de
komende tijd, vanwege het effect van de coronacrisis. De verwachting is dat meer mensen financiële
problemen gaan ondervinden. Met een gemiddelde stijging in hulpvragen van 28%.Wanneer de
coronacrisis in haar huidige omvang nog t/m 1 april 2021 duurt, verwachten de lokale hulporganisaties
gemiddeld 16.000 euro aan extra middelen (geld of goederen uitgedrukt in euro’s) nodig te hebben om
de doelgroep te kunnen helpen. Wanneer de coronacrisis in haar huidige omvang nog t/m 1 oktober
2021 voortduurt, dan ligt dit gemiddelde bedrag op 26.000 euro. Daarnaast betekent meer hulpvragen
een toename van werkdruk, mankracht en hulpmiddelen. Dit zal ook van invloed zijn op de financiële
situatie van de lokale hulporganisatie. De vraag is in hoeverre hieraan voldaan kan worden. De lokale
hulporganisaties verwachten met name hun inkomsten te kunnen vergroten uit donateurs en
eenmalige giftgevers en uit subsidies van de gemeente/overheid.
4. Welke nieuwe behoeftige doelgroep verwachten de lokale hulporganisaties in beeld te krijgen?
De lokale hulporganisaties verwachten bij de toename in hulpvragen vooral een toestroom uit de
categorie ZZP’ers. 63% van de organisaties verwacht hierin een toename. Daarna volgen de gezinnen
(door 55% genoemd) en de alleenstaande ouders met kinderen (door 49% genoemd).
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SLOTCONCLUSIE
De coronacrisis zorgt voor een toename in de hulpvragen bij lokale hulporganisaties. Maar liefst 46% van de
organisaties ziet momenteel al een stijging (gemiddelde stijging 26%). Dit betekent dat steeds meer mensen
financieel in de problemen komen. Daarnaast geeft 16% van de lokale hulporganisaties een daling aan
(gemiddelde daling 35%). Men kan de hulp niet meer bieden vanwege de coronamaatregelen en minder
mensen melden zich tijdens de coronacrisis. Dat betekent dat 62% van de lokale hulporganisaties de afgelopen
maanden te maken heeft gekregen met een verandering voor zijn organisatie. Een verandering die invloed heeft
op mankracht, hulpmiddelen en financiën. Met het oog op de toekomst verwacht 82% van de lokale
hulporganisaties dat meer Nederlanders financiële problemen gaan ondervinden. Vooral de groep ZZP’ers
wordt gezien als een nieuwe doelgroep. Met een aanhoudende coronacrisis blijken de lokale hulporganisaties
extra financiën nodig te hebben, willen zij de verwachte toename in hulpvragen in de komende maanden
aankunnen. Daarbij wordt momenteel gedacht aan gemiddeld 16.000 euro per organisatie wanneer de
coronacrisis aanhoudt t/m 1 april 2021, en 26.000 euro wanneer de coronacrisis aanhoudt t/m 1 oktober 2021.
Concluderend komt dat neer op een landelijk bedrag van bijna 28 miljoen euro t/m oktober 2021 om alle lokale
hulporganisaties de financiën te geven die zij noodzakelijk achten om de gevolgen van de coronacrisis op de
armoede in Nederland te minimaliseren.
AANBEVELING
De lokale hulporganisaties die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben een gezamenlijk doel. Het
bestrijden en verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland. Lokale hulporganisaties en hun
vrijwilligers hebben een ontzettend belangrijke rol, het opvangen en ondersteunen van mensen die niet langer
het hoofd boven water kunnen houden. Zij zijn een vangnet en hulpboei. En deze organisaties staan onder druk.
Kunnen zij de verwachte stroom aan hulpvragen wel opvangen? Zijn er voldoende vrijwilligers die hulp kunnen
bieden? Durven mensen hulp te vragen en zo ja, weten ze de weg te vinden? Organisaties die mensen helpen
die tussen wal en schip vallen zijn ontzettend waardevol en helpen mensen die anders echt nergens terecht
kunnen. De overheid, gemeenten, lokale hulporganisaties en alle Nederlandse burgers dienen vooruit te kijken
en zich voor te bereiden op de verwachte stroom van hulpvragen die in de nabije toekomst komen gaat. Lokale
hulporganisaties die nu al moeilijkheden ervaren, adviseren we om tijdig een plan te maken en contact te
zoeken met externe partijen. Dit is het moment om samen het taboe op armoede te doorbreken, door met
elkaar te praten over moeilijke financiële situaties en door naar elkaar om te kijken zodat de medemens de
noodzakelijke hulp krijgt die hij of zij verdient. Ook dient er meer aandacht te gaan naar de signaleringsfunctie
die lokale hulporganisaties hebben. Hulpverleners die met mensen spreken, maar vooral ook bij mensen thuis
komen, zien en horen ontzettend veel. Doordat veel huisbezoeken in deze tijd geen doorgang vinden, worden
er veel minder problemen gesignaleerd. Er moet een manier gevonden worden om huisbezoeken weer te laten
plaatsvinden rekening houdend met de coronamaatregelen, protocollen, richtlijnen en mankracht.
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Niet alleen maar kleding
Wat een aantal jaren geleden begon met het uitgeven van kleding is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die
veel meer doet dan alleen maar het uitgeven van kleding. In de loop van de tijd weten mensen ons ook te
vinden wanneer ze (kleine) huishoudelijke artikelen in willen brengen. Deze stellen wij dan weer beschikbaar
voor mensen die zijn aangemeld bij Stichting Kledingbank De Zeecontainer.
Dit heeft inmiddels zo’n vlucht genomen dat wij meerdere keren per maand als tussenpersoon kunnen fungeren
bij aanbod en vraag. Mocht het nodig zijn dan verzorgen wij ook het vervoer.
Bedden, tafels, stoelen, televisies, wasmachines, drogers. Noem het maar op en het wordt bij De Zeecontainer
aangeboden. Wij hebben hier inmiddels wel wat regels aan verbonden. Zo moet een elektrisch apparaat wel
werken, anders kan het niet bij ons aangeboden worden.
Naast alle materiele zaken kunnen mensen ook bij ons terecht voor een luisterend oor. Wij respecteren ieders
privacy en bieden mensen met alle liefde een kop koffie en een rustige omgeving om hun verhaal te kunnen
doen.
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Onze activiteiten in 2020
Helaas hebben we in 2020 door de coronacrisis geen activiteiten kunnen organiseren. De maatregelen waar we
ons aan moeten houden lieten dis simpelweg niet toe. We zijn er echter wel trots op dat we de kinderen wel
weer blij hebben kunnen maken met een Sinterklaasfeest. Dit organiseren wij jaarlijks en ook dit jaar hebben
we dit, in aangepaste vorm, weer kunnen organiseren. Dit wordt elk jaar ook weer mogelijk gemaakt door de
vele donaties die wij hiervoor mogen ontvangen. Sponsoren en donateurs: BEDANKT!!
Daarnaast hebben we weer een grote hoeveelheid kerstpakketten mogen bezorgen waarmee we mensen in de
moeilijke tijd van het jaar een steuntje in de rug hebben kunnen geven.
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Het draait ook om geld
Onze Stichting geeft kleding weg. Dit betekent dat er geen geld binnenkomt uit de verkoop van kleding.
Uiteraard hebben wij wel onkosten en kosten de activiteiten die wij zo graag organiseren ook geld. Voor onze
financiering zijn wij afhankelijk van subsidie van de gemeente Groningen en giften en donaties. Wij zijn de
gemeente en iedereen die doneert ontzettend dankbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om de minima in de
gemeente Groningen te helpen; voorzien van kleding en even uit de thuissituatie om mee te doen aan een
leuke activiteit.
In onderstaand overzicht laten wij zien hoeveel geld er is binnengekomen en hoe wij dit hebben besteed.
Financieel overzicht Stichting Kledingbank De Zeecontainer 2020
Inkomsten
Subsidie Gemeente Groningen
Participatieregeling
Incidentele stortingen en donaties
Inkomsten verkoop kleding

Uitgaven
15250,00 Huur bedrijfspand
5122,32 Onderhoud / verbouwing
12554,94 Vrijwilligersvergoeding
400,00 Kantoorbenodigdheden
Kosten telefoon en internet

Totaal

11532,00
922,50
1848,00
871,76
361,67

Overige kantoorkosten

3797,46

Vervoerskosten

3107,30

Verzekering / belasting

3406,79

Kosten activiteiten

1510,13

Kosten afvalverwerking

422,64

Bankkosten

160,58

33327,26 Totaal

27940,83

Zoals in bovenstaand overzicht te zien hebben we over 2020 een positief saldo van € 5386,43. Dit saldo wordt
voor het grootste deel verklaard door een aanvraag bij het Oranjefonds in verband met extra te maken kosten
als gevolg van COVID-19. Deze bijdrage van € 4500,00 is bedoeld voor 2021 maar al in 2020 ontvangen en
opgenomen in de post Incidentele stortingen en donaties.
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Bijzonder om te vermelden
In een jaar gebeuren er veel dingen die de moeite waard zijn om te vermelden. Dit kan zijn omdat het van grote
omvang is of juist heel klein. Ook kan het belangrijk zijn voor de Stichting waardoor we weer energie krijgen om
onze activiteiten voort te zetten. Een aantal van die gebeurtenissen willen we u niet onthouden.
Op radio: NPO1 Hollandse Held
Officieel was dit in 2021 maar te mooi om niet te vermelden: op 2 januari werd Natascha door NPR Radio1
uitgeroepen tot Hollandse Held. Een mooi, emotioneel, radio-interview volgde en was te horen op Radio1.
Barmhartige Samaritaan 2020
De ChristenUnie van de stad Groningen heeft Natascha uitgeroepen tot Barmhartige Samaritaan van 2020 voor
als haar vrijwillige inzet voor de minima in de gemeente Groningen.
3e bij verkiezing Groninger van het Jaar
Tot complete verrassing van iedereen zat Natascha bij de laatste 3 voor de verkiezing “Groninger van het Jaar
2020”. Uiteindelijk werd TikTok Tammo de winnaar maar wat al een eer om bij de laatste 3 te zitten!!

Kerstpakket Peter Dijkstra Bakker
Peter Dijkstra Bakker besloot via RTVNoord een kerstpakket te doneren aan iemand die het echt verdiend. Laat
Natascha nou dit geschenk mogen ontvangen!!. Wat een geweldige actie. Natascha moest wel beloven dat ze
hier zelf van ging genieten.
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Grote gift Vereniging Medische Staf Martini Ziekenhuis
Facebookbericht Martiniziekenhuis:
Het jaarlijkse kerstgeschenk van de medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis is uitgereikt.
Stichting Kledingbank de zeecontainer in Groningen ontvangt een cheque van 2.500 euro. Natascha Snoek is
initiatiefneemster van De Zeecontainer. Zij kreeg de cheque van Karin van Tol, medisch specialist in het Martini.
Kledingbank De Zeecontainer zamelt kleding in en schenkt die aan mensen met een minimaal inkomen. Maar
dat is niet het enige wat de vrijwilligers van De Zeecontainer doen. Ze organiseren ook activiteiten en uitjes voor
kinderen. De medisch specialisten van het Martini hebben daar groot respect voor. Zoveel respect, dat hun
jaarlijkse kerstgeschenk deze keer naar De Zeecontainer gaat. Gefeliciteerd!
Mondkapjes voor de minima
Afgelopen jaar hebben we een actie gehouden om zoveel mogelijk mondkapjes in te zamelen voor de minima.
Als het aankomt op het kopen van een mondkapje of het kopen van eten (mondkapjes EN eten kan in sommige
gevallen helaas niet) dan is de keuze snel gemaakt. Wij hebben gelukkig ontzettend veel mondkapjes ontvangen
die we uit kunnen geven.
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Wat gebeurt er in 2021
Voor De Zeecontainer is het lastig om vooruit te kunnen blikken en aan te geven wat er in een komend jaar
allemaal staat te gebeuren. Doordat wij afhankelijk zijn van subsidies en giften is het elk jaar afwachten hoe
onze financiële positie is en wat wij allemaal kunnen organiseren voor de klanten van De Zeecontainer.
Daarnaast is het voor 2021 afwachten wat het coronavirus voor ons in petto heeft en hoe snel we weer naar
een “normale” situatie gaan.
We hopen komend jaar in ieder geval weer een aantal activiteiten te kunnen organiseren in de lijn van de
afgelopen jaren. Dit betekent in ieder geval dat we proberen om:
• Mensen blij te kunnen maken met kaarten voor leuke (sport)evenementen
• Leuke uitjes voor de kinderen te organiseren
• Gezellige verzorgingsactiviteiten te organiseren
• En natuurlijk weer een geweldig Sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen
Daarnaast moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat we onze belangrijkste bezigheid (het verstrekken van
kleding) goed uit kunnen voeren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de inbreng. Dit is in de afgelopen jaren
gelukkig geen probleem geweest en we hopen ook komend jaar voldoende te krijgen om er vervolgens weer
heel veel mensen blij mee te kunnen maken. Dit betekent wel dat we voor 2021 moeten zorgen dat we
voldoende (vrijwillige) medewerkers hebben. Hier hebben we gedurende het hele jaar aandacht voor.
We zien ook steeds meer inbreng van (klein) huishoudelijke spullen. Dit hebben we ook op ons genomen omdat
we hier ook zien dat we mensen ontzettend blij kunnen maken met een stoel, bank, tafel, bed etc. Dit vraagt
ook meer van ons als organisatie omdat we hier de rol van tussenpersoon bij het aanbod en de vraag op ons
nemen. Wij brengen de mensen met elkaar in contact en halen en brengen soms de spullen van aanbieder naar
vrager omdat hier anders geen mogelijkheden voor zijn.. Hier verwachten wij in 2020 een grote groei en we
hopen dat we hierin mee kunnen.
Wij realiseren ons dat we elk jaar, elke maand en elke dag afhankelijk zijn van organisaties en mensen die ons
willen steunen. Dit kan financieel, door het inbrengen van kleding of andere zaken. Wij zijn iedereen die ons
steunt ontzettend dankbaar. Zonder deze hulp kunnen wij niet doen wat we doen en kunnen wij de minima in
de gemeente Groningen niet helpen op de manier zoals we ze nu helpen.
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