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Ik heb een vraag | Almelo > Geldzaken > Kledingbank
Als u na het betalen van uw vaste lasten geen geld meer heeft om kleding te kopen, kunt u misschien kleding
van de Kledingbank krijgen. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Heeft u geen geld meer om kleding te kopen?
De Kledingbank geeft kleren en schoenen aan mensen in nood. Of ga naar een kringloopwinkel. Daar kunt u
goedkoop tweedehandskleding kopen.
U kunt ook naar het Leger des Heils, de EZRA Foundation of de Kleedhoek. Op de website van het
Armoedepact vindt u een overzicht van alle instanties waar u terecht kunt voor goedkope kleding of gratis
kleding.

EZRA Foundation
Grotestraat 146
7607 CX Almelo
06 46 52 43 71 [1]
info@ezrafoundation.nl [2]
www.ezrafoundation.nl/aanmelden [3]

Kledingbanken
www.armoedepact.nl/kleding [4]

Kringloop Almelo - locatie XL
Aalderinkssingel 4A
7604 EG Almelo
0546 200 201 [5]
info@kringloopalmelo.nl [6]
www.kringloopalmelo.nl [7]

Leger des Heils
Troelstralaan 1
7604 VW Almelo
0546 81 03 15 [8]
korps.almelo@legerdesheils.nl [9]
www.legerdesheils.nl/korpsalmelo [10]

De Kleedhoek
Elke maandag en donderdag open van 10.00 - 13.00 uur.
Schuttenstraat 7

7607 JA Almelo
06 39 40 03 71 [11]
monique@stichtingdeeethoek.nl [12]
www.stichtingdeeethoek.nl/de-kleedhoek [13]

Wilt u kleren van de Kledingbank?
Vraag uw werkgever, maatschappelijk hulpverlener of uitkerende instantie om een aanvraag te doen bij
EZRA Foundation of De Kleedhoek. U kunt niet zelf een aanvraag doen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op
de websites.
U kunt wel zelf goedkope kleding kopen bij de Kringloopwinkel of bij het Leger des Heils. Kijk op de
website van Armoedepact voor meer informatie.
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