Als gevolg van de afgekondigde lockdown is onze winkel tijdelijk
gesloten. Wilt u op de hoogte blijven, volg dan onze accounts op
Facebook en Instagram. Ook op de website zal zodra mogelijk

worden aangegeven wanneer wij onze winkel weer kunnen openen
voor klanten en donateurs.

Mystery guest
Vanuit het management van UW re-integratie kwam de vraag wie er
als mystery guest bij Dress for Success langs wilde gaan. Dat wilde ik best
doen, ik kende het bedrijf van horen zeggen en was erg nieuwsgierig hoe dat
allemaal in zijn werk ging.
Maandag 26 oktober was het zover: ik werd ontvangen door een aardige
mevrouw. Ze stelde me op mijn gemak met een kopje koffie en vroeg waar en
wanneer ik een sollicitatie had. Ik had een leuke vacature gevonden als
medewerker bij een benzinestation.
De kleren hoefden niet te chique te zijn maar wel representatief. Vanwege de
coronamaatregelen werden er na aanwijzingen van mij verschillende broeken,
shirts, blouses en diverse jasjes opgehangen.
De mensen die in de winkel werken zijn ontzettend enthousiast. Toen ik de
juiste kleren aan had kwamen ze met schoenen, ketting en een mooie sjaal. Ik
werd echt in de watten gelegd. Ook al voelde ik me wel opgelaten, toch bedacht
ik me hoe mooi dit is voor mensen voor wie de mogelijkheden om kleren te
kopen veel minder zijn. Dress for Success, bedankt voor de warme ontvangst,
de complimenten en de samenwerking!
Petra van Vliet, Re-integratie consulent bij het UW

Ondersteuning vanuit Werk en Inkomen
Gemeente Utrecht
Opnieuw een kort bericht vanuit het bestuur met positief nieuws.

Met uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht
onderhouden wij een prettige samenwerking. Jaarlijks verwijst Werk en
Inkomen zo'n 110 kandidaten naar Dress door. Het lukt ons ieder jaar deze
(en veel meer) werkzoekenden te kleden. Voor Dress vormt deze
doorverwezen groep een zeer belangrijke bron van inkomsten aangezien
we per geholpen kandidaat een vergoeding ontvangen. Dit vormt een
belangrijke basis in ons financiële fundament.
In de huidige coronacrises kunnen we dit jaar onze afspraak niet nakomen.
In de reguliere gesprekken met Werk en Inkomen kijken we naar
mogelijkheden in de uitdagende onvoorziene omstandigheden. Zo
bespreken wij hoe we onze doelgroep kunnen bereiken en is belangrijk
onderwerp van gesprek hoe Dress het gemis aan inkomsten zo veel
mogelijk kan compenseren. We zijn erg verheugd te kunnen melden dat wij
de toezegging hebben gekregen dat Werk en Inkomen Dress tegemoet wil
komen in ongedekte kosten die aan het einde van het jaar resteren. Dit is
een enorme steun in de rug!
Margot Jansen
Voorzitter Dress for Success Utrecht

Grote oogst in donaties
Al sinds het begin van de lockdown mogen wij ons verheugen in een grote
toevloed van donaties. Vanwege het coronaprotocol moeten donateurs een
afspraak maken om de kleding te brengen en gelukkig willen onze donateurs
die extra moeite doen om hun overtollige kleding op een plek te brengen waar
ze er anderen mee vooruit helpen.
De afgelopen tijd ontvingen wij ook grote donaties, zoals van ETP, die
bedrijfskleding produceren met respect voor mens en milieu, en van de Lions
Utrecht Kromme Rijn (foto). Een oproep in de eigen kring leverde 61 zakken
kleding op die nog net vóór de lockdown in de winkel werden overhandigd.
We kunnen wel stellen dat we goed voorzien zijn van kleding voor onze klanten
als we na de lockdown weer open mogen. Wij danken al onze donateurs
hartelijk dat zij ook in 2020 hebben bijgedragen aan het motto: goed gekleed op
weg naar een baan!

Op de foto

Spotlight
Amanda Rooden werkt sinds augustus 2020 bij Dress for Success. Een aantal
keren draaide ze mee in de winkel en ze was meteen actief in de SALE!
Dat werk in de winkel vindt ze leuk en daar mogen we haar voor inzetten maar
veel leuker vindt ze het om achter de schermen mee te denken over beleid en
de PR van Dress for Success. Inmiddels is er een kleine PR-groep waar
Amanda ook in zit. Vanuit het bestuur kwam de vraag of er een vrijwilliger een
QuickScan wilde maken om inzicht te krijgen over onze klanten en de
organisaties waar we mee te maken hebben. Amanda wilde dat graag doen.
Amanda woont half in Nederland, half in Stockholm. In haar periode in
Stockholm dook ze er vol enthousiasme in en na een week of drie lag er al een
prachtig inzichtelijk professioneel stuk. Haar inbreng wordt zeer gewaardeerd.
Het leek Amanda leuk om bij Dress te gaan werken maar het was een extra
verrassing voor haar om in zo’n fijn betrokken team te worden opgenomen.
Wij zijn blij dat Amanda haar expertise in wil zetten voor
Dress for Success Utrecht!

Wij wensen u fijne feestdagen en een
success-vol 2021!

Dress for Success Utrecht | t: 030-2746563(winkel) 06-24542384(manager)
utrecht@dressforsuccess.nl | www.dressforsuccess.nl
Openingstijden: maandag: 10:00-13:00 | dinsdag 10:00 - 16:00 uur woensdag: 10:00-16:00 | donderdag
13:00-16:00 uur
Wil je veranderingen doorvoeren?
Je kunt: voorkeuren updaten of uitschrijven van de verzendlijst.

