
 
 

Stichting “Locals4Locals Gemert”, opgericht op 2 september 2019, is een initiatief van Stichting 
Leergeld Gemert e.o. en Stichting Kledingbank Gemert e.o.  
Het uiteindelijke doel is om de continuïteit van concrete hulpverlening aan kwetsbare “minima” in de 
gemeente Gemert-Bakel te borgen.  
Door de inzameling van gebruikte kleding, schoenen, frituurvet en kleine afvalstromen in deze 
gemeente genereren wij inkomsten en leveren een bijdrage aan het terugdringen van het gebruik van 
nieuwe grondstoffen.  Door deze lokale inzameling worden lokale gezinnen en kinderen geholpen. 
Vandaar: “Locals4Locals”. Tevens genereren wij sociale werkgelegenheid naast inzet van vrijwilligers. 
Wij gaan bijna uitsluitend samen werken met lokale instellingen en ondernemers. Bij een eerste 
gespreksronde hebben zich lokale ondernemers gemeld die een actieve bijdrage (financieel, materieel 
en/of diensten) willen gaan leveren. Zo zal bijv. de complete administratie verzorgd worden door een 
administratiekantoor uit Gemert. 
 
Deze nieuwe Stichting heeft m.b.t. tot dit initiatief commitment gevraagd aan het College van B&W. 
Dus geen financiële ondersteuning! 
 
Als de gemeente Gemert-Bakel toestemming geeft tot inzameling zal het jaar 2019 gebruikt worden 
om alle voorbereidingen te treffen om per 1 januari 2020 in een eigen jasje van start te gaan. Voor de 
Kledingbank zit er tijdsdruk op dit project, aangezien de kans zeer reëel aanwezig is dat zij uit 
kostenoverwegingen haar deuren zal moeten sluiten per 01-06-2020.  
 
Om ons plan te realiseren gaan we met ingang van 2020 een aantal activiteiten en diensten opzetten 
en uitvoeren. Met deze basisactiviteiten genereren we voldoende financiële middelen om daarmee 
o.a. het voortbestaan van de Kledingbank Gemert e.o. te borgen. In een volgende fase gaan we 
activiteiten en diensten opzetten die niet alleen in de behoefte van onze doelgroep voorzien maar ook 
extra inkomsten genereren om daarmee de afhankelijkheid van subsidies te ondervangen. Kortom het 
ultieme doel is streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid. 
Ten einde onze doelstellingen te realiseren worden diverse activiteiten en diensten uitgevoerd. In 
onderstaande opsomming staan een aantal activiteiten beschreven die passen in het concept van de 
nieuwe sociale “onderneming”: 

• Kledingbank 

• Speelgoedbank 

• (Digitale) kringloopwinkel 

• Verkoopruimte voor kleding, schoenen, huisraad en zelf opgeknapte fietsen 

• Verkoopruimte van re-design spullen 

• Inzamelen kleding & schoenen (burgers en BKG) 

• Inzamelen kleine waardevolle grondstoffen zoals mobieltjes/inktpatronen (burgers en BKG) 

• Inzamelen frituurvet bij supermarkten en sportverenigingen 

• Fietsenwerkplaats Leergeld 

• Social media: Instagram, Facebook, enz. 

• Repaircafé 

• Ceigoed (computers en elektronica) 

• Koffiecorner/internetcafé/ontmoetings- en vergaderruimte 

• Inboedelservice 

• Ruimte voor advies en ondersteuning (belastingen, bewind voering, enz. 


