GEZOCHT!

herbruikbare (kinder-) kleding,
speelgoed en vrijwilligers.

Wie zijn wij?
Een non-profit organisatie bestaande uit een
enthousiaste groep vrijwilligers, die uit naastenliefde,
mensen die aantoonbaar financieel niet meer in staat
zijn om rond te komen, halfjaarlijks voorzien van gratis
tweedehands of nieuw geschonken kleding, schoeisel
en/of speelgoed.

Waarom?
Er zijn steeds meer mensen in Nederland die in financiële problemen
zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner,
faillissementen, etc. 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de
armoedegrens. Het is helaas ook in regio Rivierenland noodzakelijk dat
de Kleding- & Speelgoedbank er is. Vanuit de gehele regio hebben wij
voorbeelden van echte armoede onder kinderen/gezinnen.
Voor wie?
Voor inwoners uit de gehele regio Rivierenland, die voldoen aan de
gestelde criteria, welke terug te vinden zijn op onze website,
www.klesteo.nl. Kleding- en speelgoeduitgifte geschiedt op afspraak,
na doorverwijzing van een hulpverlener. Cliënten van de Voedselbank
kunnen zich middels een verkorte procedure aanmelden.
Wat kunnen wij gebruiken?
• Kleding voor kinderen en volwassenen (sokken en panty’s mits nieuw)
• Ondergoed (mits nieuw!) • Accessoires (sieraden; tassen; sjaals; mutsen;
wanten; etc) • Schoeisel • Linnengoed (dekbedden mits gestoomd of
gewassen; beddengoed) • Keukengoed • Speelgoed
Let wel : alles dient heel en gewassen te zijn.
Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste en ondernemende
vrijwilligers.

Voor openingstijden van de kleding- & speelgoedinname
zie onze website www.klesteo.nl
Naast de inbreng van kleding, schoeisel en speelgoed zijn we volledig
afhankelijk van giften. Om aan onze verplichtingen (huur van het pand en
overige kosten) te kunnen blijven voldoen, vragen wij uw hulp.
Hoe kunt u ons financieel ondersteunen?
• U geeft een éénmalige gift;
• U wordt Vriend van KLESTEO en maakt periodiek een bedrag naar ons over.
Wij zijn een ANBI goedgekeurde instelling.
Giften zijn geheel aftrekbaar bij de Belastingdienst.
Kijk voor meer informatie op onze website:

WWW.KLESTEO.NL
Adres: Spoorstraat 1, 4001 CN Tiel
KLESTEO

Twitter@kledingbankTiel
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