Surhuisterveen, 5 juni 2019
Betreft: Onze dienstverlener A&F Trading BV verhuist en Sam’s verhuist mee!

Geachte vrijwilliger,
Wellicht heeft u gemerkt dat er wat ontwikkelingen gaande zijn omtrent onze dienstverlener A&F
Trading BV. Door diverse ontwikkelingen in de markt heeft onze dienstverlener besloten te verhuizen
vanuit het Zuiden (Udenhout) naar het Noorden (Leek) van het land. Aangezien onze Stichting gebruik
maakt van de faciliteiten van de dienstverlener, hebben we besloten mee te verhuizen.
De nieuwe locatie van A&F Trading BV is per 1 juli a.s. beschikbaar. Gezien het einde van de huidige
huurtermijn in Udenhout is er sprake van een overgangsfase. Om deze overgang zo goed als mogelijk te
laten verlopen heeft onze dienstverlener alle materieel en materialen in de afgelopen weken verhuisd
naar een reeds bij dienstverlener in gebruik zijnde tussenopslag te Surhuisterveen.
De dienstverlener heeft ons laten weten dat de inzameling geen enkele dag (buiten de landelijke
feestdagen om zoals afgelopen Hemelvaart en aankomende Pinksteren) ondanks de verhuizing zal
worden stilgelegd. Wel is het mogelijk dat de gebruikelijk gehanteerde ophaaltermijn van 10 werkdagen
(maandag t/m vrijdag) mogelijk kan oplopen naar circa 12 werkdagen, maar door extra inzet van bussen
zal dit slechts een zeer korte periode betreffen.
Tot aan 1 juli a.s. wordt er gebruik gemaakt van een doorzendservice voor de post. U kunt dus tot aan 1
juli uw post verzenden naar Magazijnweg 2, 5071 NW te Udenhout. Zowel ons telefoonnummer (08820 80 100) alsook ons emailadres (info@samskledingactie.nl) blijft onveranderd.
Vanaf 1 juli a.s. is onze nieuwe adres:
Stichting Sam’s Kledingactie
Potklei 6
9351 VS Leek
Tel: 088-20 80 100
Whats app of SMS: 06 – 12 25 45 39
Email: info@samskledingactie.nl
Wist u dat u ophaalverzoeken ook per email, sms en whats app kunt doorgeven mocht u onverhoopt
telefonisch niet direct contact kunnen krijgen?
Middels dit schrijven willen wij ook nog graag van de gelegenheid gebruik maken om u heel hartelijk te
bedanken voor uw inzet voor Sam’s Kledingactie en voor uw begrip tijdens deze overgangsfase van A&F
Trading BV. Want alleen met uw steun kunnen wij, wereldwijd, mensen helpen die door onrecht, oorlog,
ziekte of natuurrampen het zoveel slechter hebben dan wij. Samen zijn we goed voor elkaar!
Hartelijke groeten,
Namens het bestuur van Stichting Sam’s Kledingactie en het team van A&F Trading,

Wim Kreté

