KLESTEO (Kleding En Speelgoedbank Tiel En Omstreken)
KLESTEO is een non-profit organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat. Op dit moment hebben wij rond
de 65 vrijwilligers.
Ons doel is om mensen die (tijdelijk) financieel niet meer rond kunnen komen te voorzien van gratis
kleding en speelgoed.
Om een bezoek aan Klesteo te brengen heeft men een afspraak nodig, dat kan met een verwijsbrief van
een doorverwijzer, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener of op vertoon van de Voedselbankpas. Na
aanmelding via onze website, gaat onze planner aan de slag om de gasten, zo noemen wij de mensen die
bij ons komen, uit te nodigen.
Onze gastvrouwen helpen de gasten met het uitzoeken van kleding, ondergoed, schoeisel, sportkleding,
linnengoed, indien voorradig, zomer en winterjas plus sjaal, wanten en muts. Als wij huishoudelijke
artikelen op voorraad hebben, dan kunnen ze hier ook nog wat van meenemen.
De dames en kinderen mogen 5 sets uitkiezen en de heren 3 sets. Waarom de heren maar 3 sets; dat
komt omdat er minder herenkleding binnenkomt. Want wij zijn geheel afhankelijk van wat er bij ons
wordt gebracht.
Ook verzorgen wij babypakketten voor gasten. In deze dozen zit alles voor de baby voor de eerste 6
maanden. Ook kunnen de gasten, indien voorradig, een kinderstoel, kinderwagen, autostoeltje of iets
anders voor de kleine meenemen.
Maar zoals eerder al vermeld, zijn wij echt afhankelijk van giften/donaties van particulieren/bedrijven
(wij zijn ANBI gecertificeerd) om dit voor onze gasten voor elkaar te krijgen. Als zij met een glimlach op
hun gezicht weer vertrekken met behulp van al onze vrijwilligers, wat moeten we zonder, dan is ons doel
bereikt.
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om ons team te
versterken. U kunt zich opgeven via het contactformulier op onze site, www.klesteo.nl. Heeft u naar
aanleiding van dit stuk vragen of kunt u of uw bedrijf iets voor ons betekenen, dan kunt u een mail
sturen naar kledingbank.tiel.eo@gmail.com .
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