
Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de hu-
manitaire crisis verergeren. Het conflict, de ernstige economi-
sche achteruitgang en de ineenstorting van openbare diensten 
eisen een enorme tol van de Jemenitische bevolking.  Jemenis 
worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder 
gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken 
van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp 
in de wereld. 

Ongeveer 80% van de bevolking - 24,1 miljoen mensen - 
heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen 
mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal 
mensen gestegen met drie miljoen. Kwetsbare bevolkings-
groepen in 230 van de 333 districten zijn blootgesteld aan 
hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende 
catastrofe te voorkomen.

Voedselveiligheid
20,1 miljoen mensen in Jemen hebben gebrek aan voedsel.  
Hiervan zijn ongeveer 9,9 miljoen mensen ernstig ondervoed. 
Zij lopen het risico om te verhongeren. Het conflict is met 
name de oorzaak van de voedseltekorten en verminderde 
koopkracht van de lokale bevolking. Hierdoor is het voor veel 
Jemenieten moeilijk om dagelijks voldoende voedsel te kopen 
om gezond te blijven. 

Water en sanitatie
Naar schatting 17.800.000 Jemenis hebben geen toegang tot 
schoon en veilig water, basis sanitaire voorzieningen en hygiëne 
voorzieningen. Instortende stedelijke water- en sanitaire sys-
temen, verslechterende water- en sanitaire voorzieningen in 
de plattelandsgebieden en een gebrek aan veilig drinkwater en 

middelen voor persoonlijke hygiëne hebben allemaal bijgedra-
gen aan een van de ergste cholera-uitbraken.

Onderdak
Ongeveer 6,7 miljoen mensen hebben noodopvang nodig of 
essentiële huishoudelijke artikelen.  Hiervan zijn 4,5 miljoen 
mensen dakloos. Jaarlijks neemt het aantal slachtoffers toe. 
Het aantal ontheemden, die door lokale gemeenschappen wor-
den opgevangen, steeg met 65% tot 3,3 miljoen mensen. Door 
het conflict slaan veel mensen op de vlucht .

Hulp bieden in Jemen
Het is voor het eerst dat Cordaid in Jemen noodhulp biedt. 
Voor ons ook spannend. Daarom beginnen we samen met onze 
lokale partnerorganisatie Yamaan kleinschalig. 
Tot nu toe zijn door Yamaan assessments in Yemen gedaan 
om in kaart te brengen welke hulp het hardst nodig is in ons 
expertisevlak.  Tevens heeft onze collega Inge Leuvering eind 
september in Jordanië een week lang het team van Yamaan ge-
traind in het toepassen van Cash transfers, zodat de gezinnen 
zelf voedsel en/of onderdak kunnen betalen, daar waar ze het 
meest behoefte aan hebben. Hierdoor wordt de lokale econo-
mie gestimuleerd. Inmiddels zijn de activiteiten in volle gang.   

De humanitaire hulp
Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen in de moeilijk 
bereikbare regio’s Ibb en Sana’a  levensreddende noodhulp. 
770 kinderen zonder ouders, of kinderen met alleen hun 
moeder, opa’s en oma’s met kleinkinderen en gezinnen met 
gehandicapte gezinsleden krijgen deze hulp. Ze zijn de meest 
kwetsbare groep, die het minst kans hebben op eigen inkom-
sten. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.  >>
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Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Yemini-partner-
organisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding 
voor de winterperiode en delen we hygiënepakketten uit met 
daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes 
zoals cholera beperkt. Tevens bieden we deze kwetsbare men-
sen voedselbonnen en geld voor onderdak.  

Dankzij u!
Met de activiteiten die zouden eindigen op 31 maart 2019, wil 
Cordaid de hulp aan de meest kwetsbare mensen voortzetten 
tot 31 december 2019. Met de bijdrage van EUR 20.000, die 
Cordaid dankzij de vrijwilligers van Sam’s Kledingactie ont-
vangt, bieden we gedurende 3 maanden noodhulp aan maar 
liefst 65 gezinnen, totaal 325 personen met cash vouchers 
voor onderdak, voedselpakketten en hygiënekits. 

Giftvoorbeelden
• Een hygiënekit kost EUR4 per familie. Iedere familie ont-

vangt een hygiënekit. 
• Van een voedselbon van EUR 36,- kan een gezin een 

maandlang voldoende eten kopen om te overleven. Ieder 
gezin ontvangt totaal 3 voedselbonnen voor 3 maanden 
voedsel. 

• Cash vouchers voor onderdak zijn EUR 56 per familie per 
maand en we geven de mensen die  zijn gevlucht 3 x  1 
maandbedrag voor huur. Dus we zorgen voor onderdak 
voor totaal 3 maanden.

Cordaid dankt de vrijwilligers van Sam’s Kledingsactie. Dankzij 
u krijgen maar liefst 65 ontheemde gezinnen in Ibb en Sana’a 
veilig onderdak, dagelijks te eten en een betere hygiene. 
Dank u wel! 

Elfina is een van de overlevende van de aardbeving en tsunami 
van september 2018 en leeft nog steeds in een opvanglocatie 
in de wijk Lambara, Noord Palu.
Voor de ramp woonde ze met haar gezin aan de kust, zo’n 200 
meter van de zee, want haar man werkt als visser.
Toen de Cordaid staf samen met lokale organisaties Lambara 
bezocht vertelde Elfina dat ze na de tsunami op drie verschil-
lende opvangplekken heeft gewoond alvorens ze zich  kon 
“vestigen” in de opvanglocatie in Lambara. 
Op het moment van de aardbeving was Elfina de planten in 
haar tuin aan het water geven samen met haar jongste kind. 
Twee andere kinderen waren bij een oudere broer. “Snel, snel, 
we moeten het huis uit, er is een aardbeving” zei ze.  We voel-
den de stenen op ons vallen, maar hadden geluk dat we veilig 
buiten kwamen. We werden getroffen door een grote golf en 
ik raakte mijn jongste dochter kwijt. Ik riep haar steeds, maar 
kreeg geen antwoord. God zij dank vond ik haar de volgende 
dag weer terug.” 

Zij en haar kinderen hebben 3 kilometer op blote voeten moe-
ten lopen naar het dichtstbijzijnde evacuatie punt.
“Iets wat me erg getroffen heeft na de ramp is dat, toen onze 
oudste dochter ging trouwen we niets hadden, zelfs geen huis. 
Ze is getrouwd vanuit het huis van haar oudere broer.” Tranen 
springen in haar ogen terwijl ze dit vertelt.

Zaenal, de man van Elfina, was in Talise Beach, toen de tsuna-
mi aan land kwam, om boten klaar te maken voor het Palu 
Nomoni Festival. “Ik was bezig op een van de boten toen de 
eerst beving plaatsvond. We dachten dat het een gewone golf 
was en bleven gewoon bezig. Tot we een grotere schok voelden 
en we het bulderende geluid van de tsunami hoorde. Dat was 
een teken om het op een lopen te zetten”, zo doet hij zijn ver-
haal. De golf tilde hem op en bracht hem helemaal tot op het 
asfalt, waar ze zo snel mogelijk wegrenden.  “We probeerden 
het water voor te blijven , maar het water kwam niet alleen 
uit de zee, maar ook uit de grond. Er renden vele mensen over 
de weg en ik zag ook verschillende lichamen. “ Volgens Zaenal 
kwam het water van verschillende kanten. 

“Wat ons opviel was dat de meeste overlevenden naakt waren, 
we snapte niet wat ons was overkomen,” voegt hij toe. Omdat 
het al donker was en er overal puin en rotzooi lag kon hij  pas 
de volgende ochtend met zeven vrienden gaan zoeken naar 
slachtoffers en overlevenden. Tijdens de zoektocht bleek dat 
alle slachtoffers en overlevenden geen kleren meer aanhad-
den. Ook in de huizen was alle textiel aan stukken gescheurd.  
Als het werd opgepakt viel het uit elkaar als een droog blaadje. 
“Ik weet niet wat daar gebeurd is” zegt Zaenal. 
Zaenal is een moedige visser, die heeft deelgenomen aan 
vele wedstrijden. Hij is gewend aan hoge golven. “Ik ben vaak 
huizenhoge golven tegengekomen waartussen ik me verloren 
voelde. Maar deze tsunami, ik was sprakeloos. Laat dit nooit 
meer gebeuren.”  Volgens sommige getuigen kwam de tsunami 
zonder aankondiging,  zonder dat de zee zich eerst terugtrok. 
Vrijwel direct na de aardschokken overspoelde de zee, ge-
mengd met modder, de kust, zodat mensen niet voorbereid 
waren om de benen te nemen. 

“We zijn altijd aan de zee blijven wonen omdat men zei dat de 
baai van Palu veilig was voor tsunamis, ook bij zware aardbe-
vingen.” Aldus Elfina. De werkelijkheid bleek anders. Documen-
ten over rampen in het verleden laten zien dat het gebied al 
eerder door tsunamis getroffen is, in 1938 in Mamboro, Noord 
Palu en in 1968 in Mapaga, Dongala.
Zaenal, Elfina en hun drie kinderen leven nog steeds in de 
opvanglocatie in de wijk Lambara. De reden dat ze hier wonen 
is dat Zaenal nog steeds aan het werk is als visser. Ze zijn 
hun boot kwijtgeraakt, maar hebben van een organisatie een 
vervanging ontvangen. Hun eigen huis kunnen ze niet herbou-
wen omdat dat ligt in de 200 meter zone die door de overheid 
is aangeduid als rampgevoelig. “We wonen hier nog omdat we 
nog geen plek hebben toegewezen gekregen waar we heen 
kunnen en de ontwerpen die voorliggen erg gemeenschappelijk 
gegroepeerd zijn. Wel is het erg fijn dat hier goede water- en 
sanitaire voorzieningen zijn,” zegt Elfina. Ook geven ze aan dat 
ze nog niet vertrokken zijn naar de kust, omdat de kinderen 
nog last hebben van traumatische gevoelens. Ondanks alle 
problemen overheerst bij Elfina en haar man blijdschap dat de 
hele familie de ramp overleefd heeft.

Dit verhaal is opgetekend tijdens een bezoek van Cordaid medewerkers aan Sulawesi februari 2019.  Cordaid werkt met een consortium van Indonesische organisaties aan noodhulp en 
wederopbouw in Sulawesi.  De organisaties zijn eerder door Cordaid getraind in noodhulp. De toiletten in de opvanglocatie waar Elfina en Zaenal wonen zijn gebouwd door de ERCB. 
De ERCB werkt de komende maanden met 7 getroffen gemeenschappen in Sigi en Dongala district aan het herbouwen van huizen en het herstellen van levensonderhoud. Tijdens het 
herstel versterken we de weerbaarheid van gemeenschappen voor rampen. resilience). Met deze aanpak in het mengen van wederopbouw en weerbaarheid heeft Cordaid eerder ervaring 
opgedaan in de Filippijnen en Nepal. 

Het verhaal van Elfina en Zaenal



Uitkomst strafzaak
In onze Sam’s Nieuwsflits van december 2018 hebben we u 
op de hoogte gebracht van het feit dat op 6 november 2018 
2 mannen hebben geprobeerd kleding te stelen uit een Sam’s 
container aan de Emmastraat te Velp.

Op 29 januari 2019 om 13.15 uur te Arnhem vond de zitting van 
de strafzaak plaats in opvolging van het opgemaakte proces 
verbaal in november 2018. Helaas waren de 2 verdachten niet 
aanwezig, maar hebben wij aan de rechter kunnen uitleggen 
wat we doen en waarvoor we het doen. Ook hebben we goed 
kunnen toelichten wat voor gevolgen het voor Sam’s heeft als 
kleding uit de container wordt ontvreemd en dat daarmee niet 
enkel de Stichting wordt benadeeld, maar dat hiermee ook u 
als vrijwilliger wordt geraakt. U zamelt tenslotte in voor Sam’s 
en niet voor derden met kwade bedoelingen!

De zaak was helder en het besluit om de 2 verdachten schuldig 
te bevinden was dan ook binnen een half uur genomen. De 2 
mannen zijn veroordeeld tot het betalen van een schadever-
goeding aan Sam’s. Op dit moment is niet duidelijk waar de 2 
verdachten zich bevinden en lijkt het zeer onwaarschijnlijk 

dat de schadevergoeding ook 
daadwerkelijk wordt voldaan. Toch zijn we tevreden met de uit-
spraak. Een misdrijf is gemeld, wij hebben dankzij deze melding 
actie kunnen ondernemen en duidelijk gemaakt dat we vechten 
voor elke kilo die voor onze Stichting wordt ingezameld. 
Case closed!

Van onschatbare waarde!
We zijn inmiddels al heel wat gewend als het gaat over het 
aantreffen van bijzondere spullen in de ingezamelde kleding en 
schoenen. Van protheses, in kranten verpakte vis, gebruikte 
luiers tot kattenbakvulling, verfblikken, bloemvazen en rolla-
tors. Ja, echt waar!

We concluderen hieruit dat helaas niet iedereen net zo be-
trokken is bij het inzamelen van kleding en schoeisel als onze 
eigen vrijwilligers. Dat is niet alleen ontzettend jammer, maar 
zorgt natuurlijk bij de verwerking ervan voor problemen. Elke 
dag zijn we bezig om onze inzameling zo duurzaam en milieu 
ontlastend te laten zijn. 

Toch zijn er ook spullen die in onze container belanden zonder 
dat dat de bedoeling was. Zo hebben we al een bedrijfseigenaar 
uit Duitsland blij kunnen maken met zijn gevonden autosleutels 
en portemonnee en zijn we al bijna een expert geworden in het 
terugvinden van diverse waardevolle spullen!

Zo had mevrouw Schordijk op 11 februari j.l. per ongeluk een 
waardevolle ring in de kledingcontainer bij het tankstation in 
Broek op Langedijk gegooid. Na contact met onze planning trof 
ze gelukkig een behulpzaam persoon bij het tankstation die 
samen met (de bij u inmiddels wel bekende) Cor Timmermans 
verantwoordelijk is voor de betreffende container. Mevrouw 
Schordijk kon opgelucht ademhalen want de ring is gelukkig 
teruggevonden.

Op 12 februari j.l. kwam er bij ons een telefoontje binnen van 
meneer Overzee uit Eemnes. Terwijl meneer Overzee een zak 
kleding in de container deed, bleef zijn vinger haken aan de klep 
van de container en……weg was de 55 jaar (!) oude trouwring, 
zo onze container in! Voor ons was het direct duidelijk dat de 
ring van onschatbare waarde was en na enkele telefoontjes 
en schuiven met de routes kon een van onze transporteurs 
richting Eemnes gestuurd worden. De transporteur werd in 
Eemnes al opgewacht door de heer Overzee en samen zijn ze 
op zoek gegaan naar de ring. De ring is teruggevonden! 

We worden dus niet altijd vrolijk van wat we vinden in 
containers, maar ringen van onschatbare waarde kunnen 
teruggeven aan de rechtmatige eigenaars zorgt bij ons voor 
hele blije gezichten!
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 Beste mensen
Op het moment dat u deze uitgave van de nieuwsflits zit 
te lezen is het eerste weekend van de voorjaarsacties 
reeds achter de rug. We hopen natuurlijk dat de actie dit 
jaar weer net zo’n goede, zo niet betere opbrengst zal 
hebben dan vorig jaar. Zoals reeds aangekondigd is die 
opbrengst bestemd voor de ondersteuning van de we-
deropbouw in Sulawesi na de aardbeving en tsunami van 
september 2018. Inge Leuvering van Cordaid was onlangs 
in het gebied en heeft ons een verslag getuurd van een 
gesprek met een getroffen familie. Naast de voorjaars- en 
najaarsacties  hebben ook de andere inzamelingsactivitei-
ten van Sams vorig jaar goede resultaten laten zien. Het 
bestuur heeft daarom besloten een extra bijdrage ter be-
schikking te stellen. Na overleg is er een project gevonden 
in Jemen. Deze vergeten ramp kan wel wat extra aandacht 
gebruiken. In deze nieuwsflits vindt u hier meer informatie 
over.Rest mij nog om namens het bestuur u allen weer bij 
voorbaat te danken voor de inzet.                                                  

  Wim, Gijs en Johan
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WIST U DAT...
... we in december 2018 en januari 2019 maar liefst 5 autosleutels 

hebben gevonden en deze allemaal bij de rechtmatige eigenaar 
zijn teruggekomen?

... we in “rustige” tijden gemiddeld zo’n 10 tot 20 telefoontjes per dag 
verwerken, maar dit gedurende de actieperiodes in het voor- en 
najaar oploopt tot zo’n 40 tot 50 telefoontjes per dag?

... we dit voorjaar ruim 900 uitgaande telefoongesprekken voeren 
om alle informatie, gegevens en verwachte aankomsttijden van 
onze transporteurs te bespreken met de vrijwilligers die een actie 
in het voorjaar houden?

... een gemiddeld telefoontje voor het bespreken van een actie onge-
veer 10 minuten duurt?

... de gemeente Waterland in dit voorjaar de allergrootste actie 
houdt?

... er dit voorjaar ruim 20.000 posters worden afgedrukt voor de 
publiciteit rondom de acties?

... er dit voorjaar ruim 1.000 persberichten worden verzonden om de 
aandacht te vestigen op de komende acties?

... we per zaterdagactie net zoveel kilo kleding binnen krijgen als in 
rustige periodes per week?

... onze transporteurs onderling een competitie houden wie de mees-
te kleding in de bus kan krijgen? 

... de vroegste vertrekkende transporteur al om 3.00 uur in de och-
tend onderweg is voor het legen van containers? Zo kan hij twee 
routes rijden op 1 dag en is hij rond 16.00u weer terug bij ons op 
kantoor.

Oudste en jongste  
Sam’s vrijwilliger
Elke dag wordt er ontzettend veel informatie verwerkt en on-
danks dat we zeer zorgvuldig omgaan met deze informatie en 
alle ontvangen mutaties, beschikken we niet over alle actuele 
informatie van onze vrijwilligers. Naast praktisch noodzakelijke 
gegevens (bijvoorbeeld actuele emailadressen en telefoon-
nummers) zijn we ook op zoek naar informatie welke voor 
sommigen minder belangrijk lijkt, maar voor ons zeer waar-
devol is. Zo willen we bijvoorbeeld heel graag weten wie onze 

oudste, maar ook onze jongste actieve vrijwilliger is. 
Op dit moment is volgens ons systeem mevrouw Hooghor-
del-Van de Waterweg uit Vierhouten (geboren in 1922) onze 
oudste nog actief zijnde vrijwilliger. Volgens ons systeem zou 
mevrouw Schmitz uit Rotterdam onze jongste actieve  
vrijwilliger zijn (geboren in 1984), maar is dit ook zo?

Bent u jonger dan mevrouw Schmitz of ouder dan mevrouw 
Hooghordel-Van de Waterweg en nog volop aan het inzamelen 
voor onze stichting?  
Stuur dan uw bericht naar info@samskledingactie.nl met uw 
geboortedatum en telefoonnummer zodat we contact met u 
kunnen opnemen. We kijken uit naar de reacties!
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Stuur uw oplossing voor 1 mei 2019 naar 
info@samskledingactie.nl

Raad de kilo’s
De container zit vol, het schuurtje kan niet meer dicht of de buurvrouw heeft even een rondje bij 

de familie gedaan en net uw hele gang vol gezet met kleding? Dan belt u natuurlijk direct met onze 

planning om te vragen of we langs kunnen komen om de kleding en 

schoenen op te halen. Om een goede planning te kunnen maken en de 

route voor de chauffeur zo efficiënt mogelijk te maken wordt u gevraagd 

een inschatting te maken van het aantal kilo’s dat we bij u kunnen komen 

ophalen. We weten dat dit niet zo eenvoudig is als het lijkt. 

Kunt u goed schatten? Raadt dan het aantal kilo’s 

op de afbeelding in de groene kooi. 

Stuur uw oplossing voor 1 mei 2019  
naar info@samskleding.nl

Winnaar woordzoeker december 2018
De oplossing van de woordzoeker in onze Sam’s Nieuwsflits van 
december 2018 was “gebruikte schoenen”. We zijn ontzettend blij 
met de vele goede antwoorden die we van u hebben mogen 
ontvangen, waarvoor dank!

Uit de vele reacties is de heer H.B. Wolbers als winnaar naar voren 
gekomen, ook hij heeft het juiste antwoord ingezonden en hem 
hebben we blij kunnen maken met een cadeaubon. 
“Meneer Wolbers, van harte gefeliciteerd met uw prijs!”.
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