Kledingruilcafé Duurzaam Overveen:

Wie neemt het stokje van ons over?
Met veel plezier hebben we vanaf maart 2015 het
kledingruilcafé georganiseerd voor Duurzaam Overveen.
Komen er de eerste keer nog niet zoveel vrouwen om te
ruilen en is het vooral gezellig voor ons (Ciska, Janny, Marijke, Sandra en Wilma), na een artikel
in het Haarlems Dagblad wordt het drukker.
Gezellig, sociaal en duurzaam
Om recht te doen aan het sociale aspect veranderen we dan de opzet. Niet meer ‘kom wanneer je
wilt’, maar kom omstreeks 13.00 uur. Na het inleveren van de kleding, het ophangen of neerleggen
is er een uur om te snuffelen en te passen. Na dat uur laat iedereen zien wat ze heeft gescoord.
Zijn er twee vrouwen die belangstelling hebben voor hetzelfde kledingstuk, dan beslist de groep
wie de kleding het best staat. Dat is heel gezellig en vrolijk. Het laatste uur kan iedereen passen
en meenemen wat ze wil. Veel vrouwen blijven langer bij de theetafel zitten om te kletsen en
(opbouwend) commentaar te geven.
In september weer?
Vorig jaar stonden we in de startblokken voor de ruilmiddag in april, toen de coronamaatregelen
roet in het eten gooiden. Nu, bijna anderhalf jaar later, ziet het ernaar uit dat het in september weer
kan.
Wie neemt de organisatie van ons over?
Hoewel we het kledingruilcafé een warm hart toedragen, en het ons goed doet te zien dat kleding
die de ene vrouw niet meer draagt, met liefde wordt overgenomen door een ander, hebben we (om
verschillende redenen) toch besloten te stoppen. Wie neemt de organisatie van dit gezellige,
sociale en duurzame samenzijn van ons over? Er is een goed draaiboek, er is materiaal
(kledinghangers, een kledingrek, sjaals en kleding van voorgaande jaren), en een adressenlijst van
geïnteresseerde vrouwen.
De kleding zullen we kritisch bekijken, want die ligt er nu anderhalf jaar. Als het niet meer geschikt
is om mee te doen, brengen we die naar de kledingbank.
Vrijwilliger voor Duurzaam Overveen
Het kledingruilcafé wordt georganiseerd voor Duurzaam Overveen, op dezelfde middag waarop
het Repair Café wordt gehouden. Dat betekent dat je vrijwilliger bent voor deze organisatie. De
opbrengst van het café (deelnemers betalen € 5 entree) gaat naar Duurzaam Overveen, die er de
huur van Tinholt mee betaalt. De afgelopen vijf jaar zijn we één keer samen uit eten geweest,
omdat er genoeg in de kas zat.
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar jannytermeer@xs4all.nl met je telefoonnummer, dan
neem ik contact met je op.
Met duurzame groet,

Janny ter Meer
Mede namens Anky Bulstra, Ciska Schelvis, Wilma Staal
Met dank aan Oukje en Hermine, die op de dag zelf assisteren
En aan Marijke Goote, die stopte vanwege gezondheidsproblemen
In herinnering aan Sandra Keijser, handig met de naaimachine, overleden aan een hersentumor

