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ALKMAAR 

Niet alleen door de gestegen prijzen zien ze bij de ReShare Store in Alkmaar en 
Enjoy Café in Heerhugowaard hun klandizie groeien. Ook meer vluchtelingen 
en publiek dat bewust kiest voor hergebruik maken dat deze winkels ’hot’ zijn. 
De kerst staat nu voor de deur, zegt Liliane in bijna perfect Nederlands. Ze is 

vrijwilliger bij Enjoy Kledingcafé in Heerhugowaard en oorspronkelijk afkomstig 

uit Irak. Ze gebruikt theatrale gebaren om haar woorden kracht bij te zetten als ze 

vertelt dat mensen met die dagen toch iets moois aan willen en wijst op een rek met 

kleding waar veel zwart te zien is en een hoop glitters. Liliane’s ogen gaan stralen: 

„Mensen dan zó blij.” 

(Tekst gaat door onder de foto) 



 

Snuffelen tussen de ’tweedekans’ kleren.© Foto Erna Faust 

In het kledingcafé aan de Middenweg, waar voor een zacht prijsje gebruikte 

kleding wordt verkocht, is het deze middag een gezellige drukte. Een jonge 

Syrische vrouw vraagt aan Hanja Jong, de eigenaresse, of ze een lange winterjas 

mag passen. „Voor jou voor de helft: twéé… gúlden… víjftig, goed hè?, zegt Jong. 

Want vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum krijgen korting. „We heten 

kledingcafé”, zegt ze, terwijl ze plaatsneemt aan de gezellig aangeklede tafel die 

tussen de kledingrekken staat opgesteld, „want het is hier ook een ontmoetingsplek 

en daar hoort natuurlijk een bakje koffie bij.” 

Jongeren 

De ReShare Store in Alkmaar, ook een tweedehands kledingzaak, heeft net een 

nieuw pand betrokken aan de Payglop. De winkel van het Leger des Heils heeft nu 

de beschikking over maar liefst twee verdiepingen. Beneden is dames- en 

kinderkleding te vinden. Op de bovenverdieping kunnen heren hun hart ophalen en 

zijn er spullen voor de vintageliefhebber. Joanne Havenaar, manager van de 

winkel: „We zitten hier nog maar net en het loopt echt storm.” 

(Tekst gaat door onder de foto) 



 

De rekken zijn goed gevuld.© Fotograaf Erna Faust 

Vijf jaar geleden opende de ReShare Store in de Achterstraat zijn deuren en startte 

met de verkoop van gebruikte kleding aan mensen die het minder hebben. Publiek 

dat een voorkeur heeft voor tweedehandskleding om reden van het milieu en 

mensen die op zoek zijn naar iets unieks maken ook deel uit van hun klantenkring. 

„Opvallend is dat we steeds meer jongeren zien”, zegt Havenaar. 

Helft drukker 

In het kledingcafé in Heerhugowaard is elke vierkante meter benut. Het is laveren 

tussen de goedgevulde rekken. Achter in het pand hangt kinderkleding en staan 

paren schoenen uitgestald. Jong maakt zich geen zorgen over de aanvoer van 

kleding. „Er zijn nog steeds veel mensen die over voldoende geld beschikken en 

ons mooie spullen geven. Tegelijkertijd zien wij de groep groeien die het financieel 

niet meer redt.” 

(Tekst gaat door onder de foto) 



 

Een breed assortiment.© Foto Erna Faust 

In vergelijking met voor de coronacrisis is het volgens Jong, die dit werk doet 

vanuit haar christelijke achtergrond, nu de helft drukker in haar winkel. „We 

krijgen steeds meer vluchtelingen binnen de gemeente Dijk en Waard. Zo 

arriveerden er kortgeleden nog een aantal Syrische vluchtelingen in hotel Heer 

Hugo voor wie in Ter Apel geen plek meer was. Hele gezinnen, met vier, vijf of zes 

kinderen, die hier aankwamen met niks. Die hebben we gratis kleding gegeven. 

Want je moet in Nederland in deze tijd van het jaar toch een winterjas hebben.” Dat 

doet ze ook voor Nederlanders als dat volgens haar nodig is. „Ik vertrouw op ieders 

verhaal en soms hoort daarbij dat je iemand matst.” 

(Tekst gaat door onder de foto) 



 

De rekken hangen vol.© Foto Erna Faust 

Minima in de gemeente krijgen een Huygens- of MeedoenPas. Bij die pas hoort een 

digitaal tegoed dat inwoners kunnen besteden bij aangesloten organisaties zoals 

Jongs winkel. Ook in Alkmaar bestaat een dergelijke pas. „De minima weten ons 

heel goed te vinden”, zegt Jong. Maar ook in haar winkel komen er steeds meer 

mensen die vinden dat hun footprint kleiner moet worden. Zij kiezen bewust voor 

spullen die geschikt zijn voor een tweede leven. Ze geeft het voorbeeld van een 

moeder die altijd samen met haar kindje komt voor het houten speelgoed. Want ook 

dat hebben ze bij Enjoy. Jong: „Al die verschillende mensen maakt het hier heel 

dynamisch.” 



 

De belangstelling voor tweedehands spullen is de laatste jaren flink 
gegroeid.© Foto Erna Faust 

Schroom 

Het Leger des Heils neemt al sinds jaar en dag gebruikte kleding in. Het 

ingezamelde textiel was vooral bedoeld voor noodhulp. ReShare Store-manager 

Havenaar: „Omdat we zagen dat daar zoveel mooi goed tussen zat, ontstond tijdens 

de vorige crisis, in 2008, het idee om winkels op te zetten. En nu is het weer 

helemaal hot. We hebben niet echt cijfers die aangeven dat het drukker wordt 

omdat mensen minder te besteden hebben. Maar wij zien dat er minder kleding 

gedoneerd wordt. Tegelijkertijd komen er meer mensen in de winkel. Daaruit durf 

ik wel de conclusie te trekken dat mensen naar ons toekomen omdat ze minder 

overhouden.” 

Ook de Reshare Store wil mensen het gevoel geven dat er ruimte is voor hun 

verhaal. „Of ze komen binnen om zich even op te warmen”, zegt Havenaar. „Er 

werken hier veel vrijwilligers. Die vinden het ook fijn om een praatje te maken. 

Voorheen hadden mensen nog wel schroom om tweedehands te shoppen”, vervolgt 

ze. „Wij hebben bewust gekozen voor de look van een eigentijdse winkel. We zijn 

heel kritisch op hoe we de kleding presenteren en hangen alles op categorie en 

kleur. Het is daardoor een winkel als iedere andere. Dat helpt mensen over de 

drempel.” 



(Tekst gaat door onder de foto) 

 

Afdingen heeft geen zin, de spullen zijn al scherp geprijsd.© Foto Erna Faust 

Andere kijk 

Is dit nu de manier om met de krappere beurs om te gaan? „Het helpt”, zegt Jong. 

„Er staat niet op jouw jas dat-ie tweedehands is. Als je een echt mooie jas kunt 

scoren en je bent daar een winter mee geholpen. Nou, heerlijk toch?” „Alles wordt 

duurder”, zegt Havenaar, „en je kan je geld maar één keer uitgeven. Dus ja, het 

winkelend publiek zal steeds vaker als het iets nodig heeft kijken of het ook 

goedkoop kan. Daarnaast denk ik dat wij mensen een andere kijk op de wereld 

krijgen. Hergebruik van kleding is volgens mij echt de toekomst. Maar dan wordt 

het vinden van mooie kleren om aan te bieden wel een uitdaging.” 

 


