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Voorwoord 
Het jaar 2021 is voor De Zeecontainer een bewogen jaar geweest. We mochten gelukkig weer naar een iets 

normalere samenleving omdat de maatregelen rondom Covid-19 werden versoepeld. Dit betekende dat wij ook 

weer een aantal activiteiten hebben kunnen organiseren.   

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ons werk kunnen blijven doen en veel gezinnen blij kunnen maken met 

kleding en (klein) huishoudelijke goederen. Ook hebben we veel kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit 

Afghanistan die in onze provincie werden ondergebracht. 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. 

Het aantal aanmeldingen is ook in 2021 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 was een bijzonder jaar. Het is namelijk het 5-jarig bestaan van De Zeecontainer. Ooit beginnen in, 

letterlijk, een zeecontainer zijn we uitgegroeid tot de organisatie die we nu zijn. Iets waar ik ontzettend trots op 

ben, evenals dat ik ontzettend  trots ben op al onze vrijwilligers en medewerkers. Zonder deze fantastische 

collega’s zouden we niet kunnen bieden wat we nu bieden. 

 

 

 

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 2021 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:   begonnen met 20 aanmeldingen 

1 januari 2017:  345 aanmeldingen 

1 januari 2018:  650 aanmeldingen 

1 januari 2019:  947 aanmeldingen 

31 december 2019: 1062 aanmeldingen 

31 december 2020: 1283 aanmeldingen 

 

Met de 1223 aanmeldingen voorzien wij 3123 mensen (1782 volwassenen en 1341 kinderen) wekelijks van 

kleding. 
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Menstruatie-armoede: een bloedserieus 

probleem 

(Bron: https://www.womeninc.nl/actueel/menstruatie-armoede-een-bloedserieus-probleem)  

Menstrueren is de normaalste zaak van de wereld en is bovenal geen keuze. Mensen die menstrueren zouden 
dan ook toegang moeten hebben tot de juiste producten om deze periode veilig en zo comfortabel mogelijk 
door te komen. Toch heeft niet iedereen altijd genoeg geld om middelen als maandverband, tampons of een 
menstruatiecup te kopen. Ook in Nederland is menstruatie-armoede een probleem. Er zijn inmiddels meerdere 
organisaties die dit proberen tegen te gaan: ik sprak met twee van hen over de urgentie, hun acties en de 
oplossing voor het probleem. 

 
Geschreven door: Pieke Assmann  

Wat is menstruatie-armoede? Feministische doetank de Bovengrondse definieert dit als “beperkte toegang 
hebben tot de middelen die je nodig hebt om veilig en comfortabel je menstruatie door te komen”. 

Uit onderzoek van Plan International is gebleken dat in Nederland maximaal 1 op de 10 mensen die 

menstrueert (1%-9%) wel eens te maken heeft gehad met menstruatie-armoede. De Bovengrondse 

concludeerde dat dit vooral een rol speelt bij mensen die onder de armoedegrens leven, zoals de minima, dak- 

en thuislozen en ongedocumenteerden. Toch betekent dit niet dat menstruatie-armoede zich beperkt tot 

mensen die onder de armoedegrens leven. Dit beaamt de vertegenwoordiger van de SRVU, de studentenbond 

van de Vrije Universiteit Amsterdam, die er is voor de belangenbehartiging, dienstverlening en ontwikkeling van 

studenten. 

“De financiële positie van studenten is al een aantal jaren bijzonder aan het verslechteren. De basisbeurs is 
weggevallen, de huren worden telkens duurder en nu tijdens de coronacrisis zijn vele studenten ook hun 
bijbaan kwijt. Gevolg: studenten die aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. Op zo’n 
moment is iedere vaste uitgave een last. Menstruatieproducten zijn een voorbeeld van een kostenpost die er 
voor zorgt dat studenten met een baarmoeder structureel meer uitgaven hebben.” 

“Niet alle vrouwen menstrueren en niet alle mensen die menstrueren zijn vrouw.” 

Ook SCDAI (Student Center for Diversity, Advocacy and Inclusion), bestaande uit 5 studenten ‘International 
Communication’ aan de Hanzehogeschool in Groningen, ziet dat dit een probleem is onder studenten. SCDAI wil 
op verschillende manieren een inclusieve omgeving creëren voor studenten, docenten en ondersteunend 
personeel in het hoger onderwijs. Om menstruatie-armoede in het hoger onderwijs aan te pakken, zette ze een 
petitie op om hier aandacht voor te vragen. 

Daarnaast benadrukt de vertegenwoordiger van SCDAI dat het ook belangrijk is om inclusief te zijn als we 
spreken over menstruatie-armoede en nadenken over mogelijke oplossingen voor dit probleem. 

 “Als het aankomt op dit probleem, denken mensen vaak alleen aan ‘vrouwen’ en ‘meisjes’. (…) Maar er is een 
hele belangrijke quote: ‘Niet alle vrouwen menstrueren en niet alle mensen die menstrueren zijn vrouw.’ Dat 
moeten we onthouden als we het over menstruatie-armoede hebben.” 

https://srvu.org/
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Hoe ziet menstruatie-armoede er in Nederland uit? 

Uit het eerder genoemde onderzoek van de Bovengrondse is gebleken dat menstruatie-armoede zich op 5 
manieren manifesteert: 

1. Het gebrek aan geld om menstruatieproducten te kopen waardoor er gebruik wordt gemaakt van 
(ongeschikte) alternatieven, zoals wc- papier, tissues, vodden, incontinentiemateriaal of kraamverband. 

2. In staat zijn menstruatieproducten te kopen, maar door gebrek aan geld zijn dit niet de geschikte 
producten, die daardoor ongemak, irritaties en allergieën veroorzaken. 

3. Niet in staat zijn genoeg producten te kopen, waardoor er langer met hetzelfde product moet worden 
gedaan, wat serieuze gezondheidsrisico’s kan opleveren 

4. Door de aanschaf van menstruatieproducten moeten bezuinigen op andere basisbehoeften, zoals vlees, 
fruit en groente. 

5. Geen pijnstillers kunnen betalen voor menstruatiepijn. 

Maar menstruatie-armoede gaat over meer dan een gebrek aan geld. Het gaat ook over het taboe om over 
menstruatie te spreken in Nederland en de schaamte die hierbij komt kijken, het gebrek aan kennis over 
menstrueren 

en het gebrek aan toegang tot sanitaire voorzieningen voor iedereen die menstrueert. 

SCDAI bevestigt dit en hebben zelf ook gemerkt dat menstrueren en hierover spreken nog vaak gepaard gaat 
met schaamte: “Binnen ons team herinnerden we ons allemaal hoe beschamend het was als we onze 
menstruatieproducten waren vergeten, geen geld hadden om die te kopen en fluisterend aan iemand vroegen: 
‘Heb jij misschien iets bij je?’ Dit is heel verdrietig, want dit is zo normaal.” 

Wat zijn mogelijke oplossingen? 

De afgelopen jaren hebben verschillende landen actie ondernomen om menstruatie-armoede tegen te gaan. Zo 
nam de Schotse regering in november 2020 een wet aan waardoor het verplicht wordt gratis 
menstruatieproducten beschikbaar te stellen in openbare- en overheidsgebouwen. Nieuw-Zeeland wil het 
aankomende jaar alle staatsscholen voorzien van gratis menstruatieproducten. De Lidl in Ierland maakte 21 
april bekend dat zij als eerste supermarktketen ter wereld, gratis tampons en maandverband gaan aanbieden. 

Uit een enquête van Plan International bleek dat twee derde (67%) van de ondervraagden vindt dat 
menstruatieproducten gratis aangeboden zouden moeten worden in Nederland. De eerste stappen om dit te 
realiseren worden al genomen. Zo startte de Bovengrondse in 2019 de campagne ‘Het Damesverband’, naar 
aanleiding van het onderzoek dat zij als een van de eersten deden naar menstruatie-armoede. Hiervoor stelde 
ze een manifest op en startte een inzamelingsactie “om voor één jaar producten te regelen voor de mensen 
waarvan tijdens ons onderzoek bleek dat ze die niet of nauwelijks kunnen betalen”. 

In februari 2021 kwam de SRVU met een initiatief, waardoor de VU in Amsterdam de eerste onderwijsinstelling 
in Nederland is die gratis menstruatieproducten aanbiedt. Als studentenbond zijn zij zich zeer bewust van de 
financiële druk die studenten momenteel ervaren. Zij zien menstruatieproducten als een basisbehoefte: “Zoals 
water of wc-papier, deze zijn ook gratis op school. Stel je voor dat een student maandverband nodig heeft, 
maar hier niet aan kan komen en daardoor niet naar college kan. Het is daarom essentieel dat producten als dit 
vrij toegankelijk zijn.” 

Hiermee is een eerste stap gezet en de SRVU hoopt dat soortgelijke initiatieven ook worden opgestart op 
andere onderwijsinstellingen. Dit lijkt de goede kant op te gaan, want de bond is hierover al door 
studentenvertegenwoordigers van andere hogescholen en universiteiten benaderd. Het SRVU roept ook andere 
publieke instanties en bedrijven op om menstruatieproducten gratis aan te gaan bieden in hun gebouwen. De 
overheid kan beleid om dit in te voeren volgens hen stimuleren. 
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“Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en politici de verantwoordelijkheid hebben om dit 
probleem op grote schaal aan te pakken en de financiering hiervoor te regelen.” 

Zoals eerder genoemd, startte  SCDAI dit jaar op Internationale Vrouwendag een petitie om gratis 
menstruatieproducten aan te bieden in hoger onderwijs (hieronder vallen middelbare scholen, hogescholen en 
universiteiten), die op dit moment al ruim 1200 keer is ondertekend. Als organisatie merkte ze dat er vaak 
wordt gefocust op andere landen als het gaat om menstruatie-armoede. Maar toen ze zich realiseerden dat dit 
ook in Nederland een rol speelt en sommigen studenten hierdoor zelfs school moeten missen, besloten ze actie 
te ondernemen. 

SCDAI wil de petitie gebruiken om een open brief te sturen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, om een signaal af te geven hoe belangrijk het is dit probleem op te lossen. SCDAI vindt dat het 
ministerie en politici de verantwoordelijkheid hebben om dit probleem op grote schaal aan te pakken en de 
financiering hiervoor te regelen. ”Maar we moedigen universiteiten, hogescholen en middelbare scholen ook 
aan om zelf te denken hoe zij een goed voorbeeld kunnen zijn. Andere volgen dan hopelijk. Dit is wat wij 
proberen te doen op de Hanzehogechool.” 

Wat nu? 

Menstruatie-armoede is duidelijk een complex probleem, dat veel verschillende facetten kent: armoede, 
schaamte, het gebrek aan publieke sanitaire voorzieningen voor mensen die menstrueren en gebrek aan kennis 
over menstruatie(-armoede). 

Maar menstruatieproducten zijn een basisbehoefte en de aanschaf hiervan kan, net als bij andere 
basisbehoeftes, niet uitgesteld worden. Als we naar een Nederland willen streven waar iedereen gelijk is, moet 
dit probleem aangepakt worden. Zoals SCDAI stelt: “Wij denken dat dit een hele grote rol speelt in 
genderongelijkheid. Mensen die menstrueren kiezen hier niet voor. Zij zouden hier niet voor gestraft moeten 
worden of hun studie moeten verwaarlozen, omdat zij geen menstruatieproducten kunnen kopen.” 

“Als er dispensers met gratis menstruatieproducten in ieder toilethokje aanwezig zijn op vrouwen-, mannen en 
genderneutrale toiletten, dan heeft iedereen op een veilige, gemakkelijke en anonieme manier toegang tot 
deze producten.” 

De ideale oplossing? “Als er dispensers met gratis menstruatieproducten in ieder toilethokje aanwezig zijn op 
vrouwen-, mannen en genderneutrale toiletten. Zo heeft iedereen op een veilige, gemakkelijke en anonieme 
manier toegang tot deze producten.” 

Daarnaast hebben de SRVU en SCDAI de hoop dat de initiatieven die nu worden genomen, zowel in binnen- als 
buitenland, een domino-effect creëren, waardoor menstruatie-armoede serieus kan worden aangepakt. 
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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 2021 
In 2021 hebben we voorzichtig weer een aantal activiteiten kunnen organiseren. Gelukkig hebben we in 

december Sinterklaas weer een bezoek kunnen laten brengen aan de kinderen van De Zeecontainer.  

 

Ook hebben we in december een knutselmiddag kunnen organiseren, in samenwerking met BSV Selwerd. Deze 

knutselmiddag stond in het teken van de kerst. 

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 2021 

Inkomsten  Uitgaven  

Subsidie Gemeente Groningen 16000,00 Huur bedrijfspand 11626,80 

Participatieregeling 7889,35 Onderhoud / verbouwing 1225,38 

Incidentele stortingen en donaties 24122,71 Vrijwilligersvergoeding 1800,00 

  Kantoorbenodigdheden 239,99 

  Kosten telefoon en internet 650,89 

  Overige kantoorkosten 5889,01 

  Vervoerskosten 2858,92 

  Verzekering / belasting 6049,65 

  Kosten activiteiten 5627,83 

  Bankkosten 198,74 

    

Totaal 48012,06 Totaal 36167,21 

  

Zoals in bovenstaand overzicht te zien hebben we over 2021 een positief saldo van € 11844,85. Dit saldo wordt 

voor het grootste deel verklaard door een aantal grote donaties van organisaties die ons een warm hart 

toedragen en een stijging van het aantal deelnemers aan de participatiebanen.  
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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 

Op 2 januari werd Natascha door NPR Radio1 uitgeroepen tot Hollandse Held. Een mooi, emotioneel, radio-

interview volgde en was te horen op Radio1. 

 

Opening het Zeecafe 

Op 2 november hebben we het Zeecafe geopend. Een plek binnen ons pand waar iedereen terecht kan voor een 

luisterend oor of gewoon een gezellig gesprek. 

 

Inzet voor vluchtelingen 

Naast het helpen van de mensen die bij ons zijn aangesloten hebben we in 2021 ook ontzettend veel kunnen 

doen voor vluchtelingen uit Afghanistan die in onze provincie werden ondergebracht. Uiteraard dankzij vele 

donaties die we hebben mogen ontvangen. 
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Wat gebeurt er in 2022 
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.  

 

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 2022 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 2022 een grote groei en we 

hopen dat we hierin mee kunnen. 

 

Daarnaast zijn wij, misschien wel dringender dan ooit tevoren, op zoek naar een groter pand. Door het stijgende 

aantal aanmeldingen en de inbreng van kleding en andere spullen merken wij dat de huidige locatie eigenlijk te 

weinig ruimte biedt. Samen met onder andere de Gemeente Groningen kijken we naar een alternatief. 

 

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. 


