
Stappenplan  

1. Doorverwijzing: 

Voor elke afspraak is een nieuwe verwijsbrief nodig. Deze moet u downloaden, uitprinten, 

invullen en meenemen naar de afspraak. Bekend bij St leergeld? Dan de verwijzing via St 

leergeld aanvragen. https://www.leergelddrechtsteden.nl/kledingbank/ 

Vanaf 1 jan 2020 moeten Dordtse gezinnen met kind(eren) van 4 t/m 18 jaar ook de 

Dordtpas meenemen van elk kind naar de afspraak. 

 

2. Afspraak maken:  

Het is alleen mogelijk om telefonisch een afspraak te maken, niet via email. Wij zijn elke 

werkdag tussen 9:30 en 12:30 uur telefonisch bereikbaar. Tijdens schoolvakanties is de 

kledingbank gesloten. https://cms.dordrecht.nl/inwoners/jeugd-en-

onderwijs/schoolvakanties 

Per seizoen mag er eenmaal een afspraak gemaakt worden. De kledingbank heeft twee 

seizoenen; zomer en winter. 

Omdat wij een wachtlijst hebben, willen wij het niet komen opdagen terugdringen. Daarom 

vervalt de mogelijkheid voor een afspraak voor 1 jaar als men niet op de gemaakte afspraak 

verschijnt zonder enig bericht. Het is alleen mogelijk om in de ochtend een afspraak te 

maken.  

3. Uitgifte van kleding: 

U wordt op de afgesproken tijd verwacht met een geldige verwijsbrief, ID en grote 

boodschappentassen. Zonder verwijsbrief kan er geen kleding uitgezocht worden. 

De minimale tijd die men krijgt is 1 uur. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen 1,5 uur. 

De vrijwilligers kunnen helpen om kleding uit te zoeken. Er mogen drie kledingsets per 

persoon uitgezocht worden. De kledingbank is afhankelijk van de aanvoer van kleding. Het 

kan dus voorkomen dat er kleding niet of voldoende aanwezig is, hiervoor vragen wij uw 

begrip. 

Tip om kleding en schoenen uit te zoeken: Schrijf de huidige maten op of neem een 

kledingstuk, dat past, mee. Voor schoenen: trek een voet om, knip dat uit en neem mee. 

 

Adres:  Stichting Kledingbank Dordrecht 

Sint Jorisweg 74 

 3311 PL Dordrecht 

 078-7370424 elke werkdag tussen 9:30 en 12:30 uur 

 Tijdens schoolvakanties is de Kledingbank gesloten. 
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