
Maatschappelijke stage 



tijdens de maatschappelijke stage zet je je in voor een 
ander en voor je omgeving. je doet dat via vrijwilligers-
werk. je kunt op heel veel verschillende manieren je 
steentje bijdragen aan de maatschappij. 
in deze handleiding staat welke bijzondere maatschap-
pelijke stage sam’s kledingactie voor Mensen in Nood in 
huis heeft voor jou. Dit is een stage die je alleen of met 
vrienden en vriendinnen kan uitvoeren. tijdens de stage 
gebruik je jouw creativiteit en enthousiasme en voer je 
de stage zelfstandig uit. Natuurlijk kan je altijd bij de 
stagebegeleider van sam’s terecht. Van tevoren worden 
duidelijke afspraken gemaakt met jou, je mentor en de 
stagebegeleider van sam’s. Voor meer informatie over 
sam’s kledingactie voor Mensen in Nood kijk op 
www.samskledingactie.nl.

2 Wat doe jij voor 
een ander?

Wij wensen je alvast heel veel succes en plezier met het 
organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke stage 
bij sam’s!
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sam’s Kledingactie voor Mensen in nood zamelt 
al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de 
oudste, kledinginzamelaars van nederland. de op-
brengst van de kleding wordt gedoneerd aan het 
goede doel. dit zijn projecten van Cordaid Mensen 
in nood. 

Wat zamelt sam´s in?
naast bruikbare kleding zamelen wij 
schoenen en huishoudtextiel in zoals lakens, 
dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrek-
ken, handdoeken. deze spullen ontvangen we 
graag in gesloten zakken. anders zou de kleding 
uit de zakken vallen en wordt het voor onze me-
dewerkers moeilijker om de kleding te vervoeren. 
de schoenen die bij ons terecht komen, moeten 
per paar gebonden zijn. alleen dan kan het paar 
een tweede leven krijgen. ook jouw schoenen 
kunnen worden hergebruikt in afrika of 
oost-europa. 

Waar gaat de kleding naar toe?
de kleding die sam’s inzamelt, wordt eerst gesor-
teerd bij een sorteerbedrijf. Zo gaat bijvoorbeeld 
zomerkleding naar afrika en winterkleding naar 
oost-europa. de kleding wordt verkocht op een 
lokale markt in afrika of oost-europa. hier is juist 
behoefte aan goedkope tweedehands kleding, 
omdat nieuwe kleding er gewoonweg niet is of 
omdat nieuwe kleding veel te duur is voor de 
lokale bevolking. 

tweedehands kleding biedt daarom een mooie 
oplossing. de kleding wordt express niet weg-
gegeven, maar aan de lokale bevolking ver-
kocht. als de kleding zou worden 
weggegeven zou de lokale economie 
instorten. Zo zou het lokale naaiatelier zijn 
kleding niet meer kunnen verkopen, omdat er 
gratis kleding binnen handbereik is. het is niet 
de bedoeling dat mensen in afrika en oost-
europa afhankelijk van ons worden. 

4 Wie is saM´s KledingaCtie 
voor Mensen in nood?



vrijwilligersnetwerk
sam’s Kledingactie zamelt op verschillende 
manieren kleding in. al jaren lang wordt sam’s 
ondersteund door een vrijwilligersnetwerk. 
1400 vrijwilligers door heel nederland zetten zich 
in voor het goede doel. een vrijwilliger kan op een 
aantal manieren meehelpen, bijvoorbeeld via een 
kledingdepot of een inzamelactie. 

Kledingdepot: kleding inzamelen in 
schuurtje of garage
Bij een kledingdepot heeft een vrijwilliger zijn 
tuinhuisje, schuurtje, garage of een kamertje in 
huis vrijgemaakt om kleding in te zamelen. 
Mensen in de buurt, vrienden en familie kunnen 
kleding bij de vrijwilliger inleveren. iedereen in 
de omgeving moet weten dat er tweedehands 
kleding kan worden ingeleverd, zodat er zoveel 
mogelijk kleding wordt opgehaald. als het depot 
vol is, belt de vrijwilliger met sam’s Kledingactie. 
de chauffeur komt de kleding ophalen met de 
vrachtwagen. 

Kledinginzamelactie
vrijwilligers kunnen ook een kledinginzamelac-
tie voor sam’s houden. een kledinginzamelactie 
houdt in dat er bij het winkelcentrum bij jouw 
in de buurt, bij de sportvereniging of bij iemand 
thuis kleding wordt ingezameld. Meestal zijn de 
kledinginzaleacties in het voor- of najaar. rond 
deze tijd wordt vaak de kledingkast opgeruimd. 

nog bruikbare kleding komt tevoorschijn en wordt 
geschonken aan het goede doel! de inzamelactie 
kan een dag duren, maar ook een week of langer!

Containers
in heel nederland heeft sam’s kledingcontainers 
staan. deze staan op prominente plekken; bij het 
winkelcentrum, naast de kerk of misschien wel bij 
jou om de hoek. Mensen kunnen altijd hun kle-
ding deponeren in de kledingcontainer. 

sam’s ontvangt ook van grote winkelketens 
kleding. deze kleding hangt al een tijdje in de 
winkels en wordt niet verkocht. Winkels doneren 
deze kleding aan het goede doel. een voorbeeld 
hiervan is We Fashion. 
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sam’s Kledingactie voor Mensen in nood steunt 
projecten van Cordaid Mensen in nood. dit zijn 
vooral noodhulp-, wederopbouw en preventiepro-
jecten. 

noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten 
noodhulp wordt geboden na bijvoorbeeld een 
aardbeving, maar sam’s zal ook na de noodhulp 
de lokale bevolking blijven steunen zodat mensen 
weer een nieuw leven kunnen opbouwen. ook 
wel de wederopbouw. preventieprojecten zijn 
projecten waarbij de lokale bevolking iets wordt 
geleerd zodat een ramp kan worden voorkomen. 
sam’s Kledingactie is verbonden met ontwikke-
lingslanden die getroffen worden door rampen, 
conflicten, of die leven in armoede of die leven in 
erbarmelijke omstandigheden. 

steentje bijdrage
Wij willen een steentje bijdragen aan een wereld 
die rechtvaardiger moet worden en alle mensen 
een kans biedt op een menswaardig bestaan, 
waardoor zij zich in vrijheid en gezindheid kunnen 
ontwikkelen.

6 het goede doel: 
Cordaid Mensen in 
nood



unieke maatschappelijke stage bij sam’s
• Een Mas bij Sam’s is een interessante aanvulling 
op het aanbod, want de meeste stages vinden 
plaats in de sector verzorging en sport, dus als je 
iets voor het goede doel wilt doen, zit je bij sam’s 
goed!
•De stage biedt concrete activiteiten die je kunt 
uitvoeren zodat je bewust wordt van de samenle-
ving en in het bijzonder ontwikkelingssamenwer-
king
• Je ervaart hoe je vanuit Nederland kunt bijdra-
gen aan de situatie in ontwikkelingslanden en hoe 
zinvol vrijwilligerswerk is. 
• Je motiveert andere jongeren om vrijwilligers-
werk te doen voor ontwikkelingssamenwerking.

Competenties 
Competenties die tijdens een maatschappelijke 
stage naar voren komen:
• Samenwerken
• Organiseren
• Plannen
• Verantwoordelijkheid nemen 

hoe ziet de maatschappelijke stage bij sam’s er 
uit?
als je bij sam’s je maatschapelijke stage invult 
organiseer je een kledinginzamelactie op jouw 
school, in de buurt of bij de sportvereniging. dit 
kan je alleen doen maar ook met medeleerlingen.
het organiseren van een kledinginzamelactie ziet 
er als volgt uit:

1. Kies een inzamellocatie
voor de kledinginzamelactie die je gaat 
organiseren, is het noodzakelijk dat er eerst een 
inzamelpunt wordt bepaald. deze locatie moet 
goed bereikbaar zijn zowel voor de mensen die 
kleding komen brengen, als voor de vrachtwagen 
die uiteindelijk de kleding komt ophalen. 

2. datum en tijd
Kies een datum en een tijd waarop de 
kledinginzamelactie plaatsvindt. dit kan op een 
dag zijn, maar je kan ook een week lang een 
kledingactie houden. je kan bijvoorbeeld op je 
school een kledinginzamelactie houden. de hele 
week kunnen leerlingen, ouders, leraren en 
mensen uit de buurt hun kleding kunnen inleveren 
op jou school.
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voor het organiseren is er een stappenplan 
beschikbaar welke je gemakkelijk kan uit-
voeren, maar natuurlijk mag je ook je eigen 
creativiteit gebruiken! loop je vast tijdens 
het organiseren van de kledingactie, wij 
helpen je op weg.
hoe je de actie invult bepaal jij, want er is 
heel veel mogelijk. Belangrijk is wel dat de 
afspraken met je school en met sam’s goed 
zijn geregeld. dit lees je in het volgende 
hoofdstuk.

Wat Doe jij 
Voor eeN aNDer?

2. publiciteit
het is belangrijk dat iedereen weet dat er op 
die datum een kledinginzamelactie plaats-
vindt, daarom moet er voor de actie veel 
publiciteit worden gemaakt. het verspreiden 
van flyers, het ophangen van posters en via 
hyves, facebook en twitter. kun je aan de 
actie veel bekendheid geven. door de pu-
bliciteit komen familie, vrienden en klasge-
nootjes in ´beweging´ om kleding naar jouw 
actie te brengen.

3. vervoer
aan het eind van de kledinginzamelactie 
wordt de kleding opgehaald door onze 
vrachtwagen en heb je je steentje bijgedra-
gen aan het goede doel!
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Begeleiding
Mocht je voor, tijdens of na de maatschappelijke 
stage tegen problemen aanlopen, dan kan je 
terecht bij de stagebegeleider van sam’s. daar-
naast heb je natuurlijk ook een aanspreekpunt op 
school, de Mas mentor. natuurlijk word je eigen 
initiatief gestimuleerd, bij vragen helpen wij je 
graag.

Certificaat
als de stage is afgerond met een positief resul-
taat, ontvang je een certificaat van Sam’s waarop 
staat dat jij voor een succesvolle kleding-
inzamelactie hebt gezorgd en dat je je voor het 
goede doel hebt ingezet! 

voordat je aan de slag gaat met een maatschap-
pelijke stage bij sam’s moeten er eerst een aantal 
belangrijke zaken worden geregeld.

stageovereenkomst
voordat je begint, moet er een stage overeen-
komst worden getekend. er wordt immers een 
overeenkomst aangegaan tussen jou, de school 
en sam´s Kledingactie. in de overeenkomst staat 
vermeld hoeveel uur je bij sam´s aan de slag gaat 
en hoe je de uren gaat invullen. ook staat vermeld 
hoe de begeleiding rond jou stage en school is 
geregeld. er kan bijvoorbeeld in staan dat sam’s 
minimaal twee keer contact met je opneemt tij-
dens de stage. 
er wordt bepaald of je een verslag maakt, een 
leuk kort filmpje of een fotorapportage. Dit kan 
als je de kledingactie met meerdere klasgenoten 
of vrienden uitvoert. het is niet verplicht, maar 
gebeurt wel altijd in overleg.

9voordat je aan de 
slag gaat...
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