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De kinderkledingbeurs in Brunssum
Willy Hilverda

Introductie
Op de kinderkledingbeurs in Brunssum kunnen de
inwoners van Brunssum twee keer per jaar hun
overbodige kinderkleren verkopen. Het project is
eind jaren zeventig geïnitieerd door moeders van
peuterspeelzaal Olleke Bolleke. Ze vonden het
zonde om de goede kleren van hun kinderen
zomaar weg te gooien. De kinderkledingbeurs
wordt nog steeds twee keer per jaar gehouden, in
het voorjaar en het najaar.
Reclame wordt gemaakt door middel van posters
die gratis gedrukt worden door het Limburgs
Dagblad. Ook plaatst het dagblad gratis advertenties.
In 1985 werd het plan opgevat om de niet verkochte kleren naar een kindertehuis in Colombia te sturen. Dit naar aanleiding van de reis die een van de
vrijwilligsters maakte naar Colombia om kinderen
te adopteren. Zij zag de armoede daar en ook het
gebrek aan kleren. Toen de contactpersoon van
het kindertehuis overleed en de vervoerskosten
steeds hoger werden, is gezocht naar een nieuwe
bestemming. Tegenwoordig gaan de overgebleven
kleren naar een tehuis voor gehandicapte kinderen
in Roemenië.
De deelnemers
Er zijn momenteel ongeveer twintig vrouwen actief
als vrijwilligster. De meeste vrouwen hebben kinderen. Ze vinden het leuk met kleren bezig te zijn en
ondertussen gezellig met elkaar te praten.
Bovendien hebben ze een eerste keus uit de kleding als die eenmaal is geprijsd. Ze betalen overigens wel de normale prijs. Het is geen probleem
om aan voldoende vrijwilligers te komen. Men
meldt zich vaak zelf aan. Of mensen worden persoonlijk benaderd als ze de beurs bezoeken.
Draagvlak en begeleiding
De kinderkledingbeurs bestaat al dertig jaar en is
nog steeds succesvol. De kosteloze faciliteiten van
het regionale dagblad zijn belangrijk voor de public
relations en het succes van de beurs. Voorts heeft
hergebruik van goederen in de achterliggende
jaren vanuit milieu oogpunt een positief imago
gekregen. Het feit dat afgedankte maar nog goed
bruikbare kleding ook nog iets oplevert, is dan

mooi meegenomen.
Een uitgebreid artikel over de kledingbeurs verscheen begin 1999 in het tijdschrift “Genoeg”. Dat
wordt uitgegeven door het infocentrum “Zuinigheid
met stijl”, een groep mensen die het ‘consuminderen’ voorstaat, in plaats van het door de commercie gepropageerde consumeren (‘meer, meer,
meer’), wat mensen een levensstijl opdringt die
louter gericht is op geld verdienen (‘druk, druk,
druk’). Vanuit deze hoek is men ook enthousiast
over ruilkringen (Lets, ruilwinkels).
Kledingbeurzen zijn er op meerdere plaatsen in
Nederland. Bijvoorbeeld georganiseerd door buurthuizen, scholen, of sportvereniging. De aanwending van de opbrengsten loopt uiteen, bijvoorbeeld
voor de eigen vereniging.
De kinderkledingbeurs in Brunssum onderscheidt
zich, doordat het feitelijk zelfstandig door een
groep vrouwen wordt gedraaid. Zij doen dit geheel
zonder verdere begeleiding.
Werkwijze
In het begin zag de beurs er als volgt uit: in de kelder van Olleke Bolleke werden waslijnen gespannen om de kleren aan op te hangen. Later kochten
de vrijwilligsters voor een habbekrats kledingrekken bij winkels. Ook vroegen ze bij winkels of men
kleerhangers over had die gratis meegenomen
konden worden.
De kinderkledingbeurs wordt twee keer per jaar
gehouden, een keer in de lente en een keer in de
herfst. De beurs wordt aangekondigd met affiches
die worden opgehangen op plaatsen waar veel
vrouwen met kinderen komen: scholen, bibliotheek, zwembaden, consultatiebureau etc.
De beurs zelf is altijd op een zaterdag, maar vanaf
woensdag zijn de vrijwilligers al bezig alles voor te
bereiden. Op woensdag worden de kledingrekken
uit de opslagplaats gehaald en in elkaar
geschroefd. Op de donderdagochtend brengen de
mensen de kleding die ze willen verkopen. De kleren worden in een plastic zak aangeleverd. In 2002
werden negentig zakken afgeleverd. Iedere zak
krijgt een nummer. Het nummer wordt in een
schrift genoteerd.
Een vrijwilligster pakt de kleding uit, een ander
bevestigt een label, de derde schrijft het nummer
op het kaartje en de vierde prijst het kledingstuk.
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Er wordt gewerkt met standaardprijzen, maar als
een kledingstuk er nog als nieuw uitziet, wordt er
meer gerekend en als een reparatie noodzakelijk is
minder.
Andere vrijwilligsters hangen de kledingstukken op
een haakje aan de rekken. Tenslotte is er nog een
aantal vrijwilligers die de kleding over de verschillende rekken op soort en maat hangen. De broeken hangen bij de broeken, de jurken bij de jurken
etc. Hier zijn de vrijwilligers de hele donderdag en
vrijdag mee bezig.
De verkoop is dan op zaterdag, van 10.00 tot
12.00 uur. Dan zijn er vrijwilligers nodig om de kleding van de haakjes te halen, de prijzen op te tellen en af te rekenen. Na de verkoop wordt de kas
opgemaakt. De mensen krijgen voor hun verkochte
kleren 70% van de opbrengst. Van de overige 30%
wordt de overgebleven kleren naar een tehuis voor
gehandicapte kinderen in Roemenië vervoerd. Als
er geld over is gaat dit naar andere projecten voor
kinderen.
Organisatie en financiën
De kinderkledingbeurs is voortgekomen uit peuterspeelzaal Olleke Bolleke maar is tegenwoordig zelfstandig. De organisatoren van de kinderkledingbeurs hebben geen rechtspersoon, het is een
groep vrijwilligers die elk jaar weer aan de slag
gaat.

Er is nauwelijks sprake van een budget. De
opbrengst van de kinderkledingbeurs gaat terug
naar de mensen die kleren hebben ingeleverd en
die verkocht zijn. De rest gaat naar goede doelen.
De reclamemiddelen worden gesponsord door het
regionale dagblad.
Vroeger was de ruimte gratis. Tegenwoordig wordt
gebruik gemaakt van een ruimte in een wijkcentrum waarvoor men een klein bedrag moet betalen.
Ontwikkeling
Men is zeer tevreden over de huidige gang van
zaken. ”Zoals het nu loopt, loopt het goed,” zegt
contactpersoon mevrouw Lommen. Het enige probleem is dat het wijkcentrum op de nominatie
staat gesloten te worden en dat het dan moeilijk
zal zijn een goedkope ruimte te vinden.
Informatie
Kinderkledingbeurs Brussum
Mw. Lommen
Boendershof 47
6443 BK Brunssum
Tel. (045) 527 10 86
Mw. Pannekoek, tel. (045) 527 44 30
Website http://www.zuinigst.nl/html/
kledingbeurs.html
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