Op 16 april organiseren wij weer een sale! Klanten, donateurs
en andere belangstellenden kunnen dan weer tegen
aantrekkelijke prijsjes hun garderobe aanvullen. Meer
informatie krijgt u in de volgende nieuwsbrief.

Onze (zo goed als) nieuwe sollicitatiekleding
Klanten kleden is ons werk! Dat is ook waar al onze vrijwilligers het liefst mee
bezig zijn. Echter een tiptop assortiment voor onze klanten vinden wij heel
belangrijk en wij besteden daar dan ook meer dan de helft van onze tijd aan.
Want die nieuwe sollicitatieoutfit hangt niet zomaar klaar. Enig idee wat daar
aan vooraf gaat?
Ten eerste ontvangen wij (gelukkig) heel veel donaties. Al dan niet nieuw, van
kledingmerken, winkels of particulieren. Dagelijks worden deze verwerkt want
opslagruimte hebben we helaas niet. De ontvangen donaties worden streng
geselecteerd in twee rondes. Alles dat stuk, versleten, niet meer passend in
het modebeeld, te feestelijk, te casual, etc. is wordt verzameld en doorgegeven
aan andere goede doelen zoals Terre des Hommes en de kledingbank

Nieuwegein of naar Sympany, een organisatie die zich bezig houdt met
circulaire kledingverwerking.
Alles dat geschikt is voor de winkel gaat verder door een
reinigingsproces. Kleding wordt gewassen of gestoomd en gestreken,
schoenen worden schoongemaakt en gepoetst. Zo kunnen wij met recht
zeggen dat onze kleding nieuw of zo goed als nieuw is.
Ook zorgen we ervoor dat alles netjes hangt en ligt in de kasten zodat ook de
presentatie bijdraagt aan het ‘winkelgevoel’ van de klant. En gelukkig horen we
dat ook regelmatig terug van onze bezoekers!

Vrijwilligers actief
In de winkel wordt wekelijks hard gewerkt door de vrijwilligers in vaste
teams. Een paar keer per jaar zien we elkaar allemaal bij het
tweemaandelijks werkoverleg, een workshop of uitje. Dan is er naast een
nuttig doel ook tijd voor gezelligheid en om even bij te praten met collega’s
die je minder vaak ziet. Zo was er in januari een interessante workshop
van Bertine Oudesluijs om onze kennis van Kleur en stijl op te frissen.
En op 6 februari bracht het team een bezoek aan de Amsterdamse
collega’s. We werden gastvrij onthaald en wisselden vele
wetenswaardigheden uit. Leerzaam om een kijkje in andermans keuken te
nemen, naast alles wat we gemeenschappelijk hebben gaat het er in
iedere winkel en gemeente toch weer anders aan toe.

Onze nieuwe penningmeester stelt zich voor
Mijn naam is Peter Klootwijk, 34 jaar. Samen met mijn vrouw Jessica woon ik in
de Vogelenbuurt in Utrecht. Sinds mijn eerste kennismaking met
Dress for Success, toen ik zelf kleding doneerde, ben ik erg gecharmeerd van
de doelstelling. Toen ik de vacature in het bestuur voorbij zag komen heb ik dan
ook niet geaarzeld om te solliciteren.
In het bestuur neem ik de rol van penningmeester van Matthijs over. Ik ga mij
samen met de andere bestuursleden leden inzetten om
Dress for Success financieel gezond te houden en kijk uit naar het leggen
van (nieuwe) verbindingen binnen en buiten de organisatie. Ik heb dan ook veel
zin om mijn steentje bij te dragen en van de samenwerking een succes te
maken.

Klanten: hoe meer, hoe beter!
De meeste klanten komen bij ons terecht via een verwijzer als
gemeente Utrecht Werk en Inkomen, WIL Lekstroom Nieuwegein
of bijvoorbeeld een reïntegratiebureau. In 2019 leverde dat
210 werkzoekenden op die een bezoek aan onze winkel
brachten.
De capaciteit van onze winkel is groot genoeg om daar nog vele
klanten aan toe te voegen. 56% van onze klanten vindt binnen
enkele weken na een bezoek aan onze winkel een baan. Voor
organisaties is het dus heel aantrekkelijk om met
Dress for Success in zee te gaan!
Binnenkort verwacht in onze winkel: cliënten van Utrechts
Werkbedrijf (UW) waar is besloten om een nieuwe impuls te
geven aan het doorverwijzen. Ook met Sagenn, een
organisatie voor inburgering en re-integratie, zijn we in gesprek
over hoe we hun cliënten onze diensten aan kunnen bieden.
Bent u of kent u een organisatie die werkzoekenden met een
minimuminkomen begeleidt? Dan houden wij ons warm
aanbevolen.

Op de foto
Wist u dat wij al onze klanten op de foto zetten? Zij krijgen de afdruk direct mee
en kunnen zo altijd het resultaat van hun bezoek aan onze winkel bekijken. Ook
wij laten graag de resultaten zien op social media en op deze plek, zoals u van
ons gewend bent. Uiteraard alleen van klanten die daarvoor toestemming
hebben gegeven.

Matthijs Rutten neemt afscheid
Na zes jaar bestuurslid te zijn geweest voor Dress Utrecht was het tijd om het
stokje door te geven. Het is een roerige zes jaar geweest, met veel
onzekerheid over de financiering en veel verhuizingen, met als dieptepunt de
maanden dat Dress gesloten was en er geen klanten gekleed konden worden.
Maar met veel inzet is het steeds gelukt om alle tegenslag ook het hoofd te
bieden en zelfs, want daar ben ik van overtuigd, om te buigen in groei en
stabiliteit.

Dress staat er goed voor. Na ruim tien jaar is er een bijna nieuw bestuur
aangetreden, dat met veel enthousiasme en energie aan de slag is gegaan. Er
zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente. Er is een duurzame
oplossing gevonden voor het huurprobleem. En Dress staat hoog
aangeschreven, zowel bij - zoals we zo mooi zeggen - de ketenpartners, als bij
de velen die zich betrokken voelen bij dit mooie initiatief dat Dress is.
Hier wil ik mijn medebestuursleden, in het bijzondere Agnes en Jolanda en later
Dorien, Margot en Carolien, bedanken voor een mooie zes jaar. In het bijzonder
wil ik Trijntje bedanken: zonder haar harde werken en toewijding was Dress
Utrecht nooit zover gekomen en waren er nooit zoveel mensen gekleed en met
zelfvertrouwen de winkel uitgestapt - en dat was en is wel altijd het doel! Het
was af en toe hard werken, maar ik heb met veel plezier deze jaren in het
bestuur gezeten en ik wens iedereen alle goeds.

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

