Cornerstone biedt kleding en nog veel meer

Kinderkledingbank voor wie het echt nodig heeft
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V.l.n.r: Mientje, Sylvester, Gera, Gerard en HansMeubel van steigerhout gemaakt bij Cornerstone

Zutphen - Het zijn niet bepaald de leukste omstandigheden waarin de mensen die de kinderkledingbank
bezoeken, verkeren. Failliete ondernemingen, scheidingen; serieuze financiële uitdagingen hebben ze
allemaal. De drie setjes kinderkleding die ze tweemaal per jaar mogen uitkiezen, zijn dan ook erg welkom.
De eerste keer komen ze met enige schroom, de tweede keer gaat het al wat makkelijker.
Door Anouk Plantinga
Erg moeilijk is het ook niet om je welkom en thuis te voelen in het wijkcentrum het Lighthouse waar de
kinderkledingbank zich bevindt. Het is er warm en huiselijk en de koffie en thee staan voor iedereen
klaar. Het gaat hier veelal veel verder dan een setje kleding. Het bezoek loopt al snel uit op een
praatje en het komt ook voor dat mensen uiteindelijk zelf vrijwilliger worden. Het initiatief voor de
kledingbank komt vanuit Cornerstone, een missionair-diaconale organisatie die in het Lighthouse
activiteiten organiseert voor jong en oud; van kleuterclub tot creatieve ochtenden voor volwassenen.
Bij binnenkomst kom je in een huiskamerachtige ruimte met een grote tafel en stoelen. Erachter is een
grote ruimte, door een aantal schotten intiemer gemaakt. In een grote kast met vakken liggen
stapeltjes kleding, elk vak heeft een eigen maat. Er staat een groot rek met onder meer winterjassen
en her en der hangen hangertjes met kledingstukken. Ik zie een paarse top en een roze
prinsessenjurk. Die zal hier vast niet lang blijven hangen, vermoed ik zo. Er staat ook een bankstel en
kannen koffie en thee op de salontafel ontbreken niet.
Vandaag is Mientje voor de eerste keer gastvrouw en zij zal de mensen helpen met het uitzoeken van
kleding voor hun kinderen.
Soms zijn de verhalen erg schrijnend en zijn de hulpverleners de enige mensen met wie iemand
contact heeft. Anderen hebben dringend concrete hulp nodig en dan kan het zijn dat er opeens druk

op zoek wordt gegaan naar een bank of een bed. Maar er kan ook andere hulp of een gesprek nodig
zijn en dat kan eveneens. Cornerstone heeft zelf een aantal professionele hulpverleners in huis en
een steeds groter netwerk waardoor krachten gebundeld kunnen worden en lijnen naar hulp korter
zijn.
Cornerstone moet het volledig van giften hebben en organiseert zelf ook activiteiten waarvan de
opbrengsten weer geïnvesteerd kunnen worden in de organisatie. Sinds kort worden er tuinmeubels
van steigerhout gemaakt en verkocht. Er worden vooral activiteiten voor kinderen en jongeren
georganiseerd, er wordt zorg na echtscheiding geboden en er zijn ‘lotgenotendagen’ voor mensen in
en na een scheiding.
Als ik het pand verlaat, zitten de eerste bezoekers voor de kinderkledingbank al te wachten. Ze zijn
wat vroeg, maar bij Cornerstone doen ze niet moeilijk, ze zijn van harte welkom.
De kinderkledingbank is elke vrijdagochtend geopend aan de Troelstralaan 45
Voor info: 0575-526352 of
info@lighthousezutphen.nl

