
De opbrengst van de voorjaarsactie van dit jaar is bestemd 
voor een project in Liben, zuidoost Ethiopië. Het gebied ligt 
op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de 
Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen 
sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen 
uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen 
gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen 
weer terug naar hun dorp. 

Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel 
van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en 
landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest. Om 
een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat 
de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen 
voor schoon drinkwater.

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze 
mensen ondersteunen bij de terugkeer. Het gaat daarbij om 
de levering van zaden en landbouw gereedschap, het opstarten 
van kleinschalige irrigatie langs de rivieren, het verbeteren van 
de voerproductie voor het vee, en het opknappen en aanleggen 
van waterputten en water bassins. 

Daarnaast zal er in het project met de verschillende
bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden 
aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt 
er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te 
voorkomen. 
Onze vele trouwe vrijwilligers zullen misschien de naam van 
de Cordaid partner Racida herkennen. Racida was een paar 
jaar geleden een van onze partners in Kenia, waar ze ook actief 
waren op landbouw en water op dorpsniveau.

Onze bijdrage in dit project zal ten goede komen aan de 
activiteiten betreffende de middelen van bestaan en 
watervoorziening.
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Beste vrijwilligers en 
andere lezers van onze 
nieuwsflits
Met 2020 staan we aan het begin van een nieuw 
decennium. De afgelopen tien jaar zijn een zeer bewogen 
periode geweest voor Sam’s Kledingactie, met grote 
veranderingen in de organisatie, onder invloed van de 
veranderingen in de maatschappij in zijn geheel. De laatste 
stap was de verhuizing van onze serviceverlener. Die is 
zeer goed verlopen en heeft geen invloed gehad op de 
opbrengst van kleding in 2019. Met een totaal van ruim 
996.000 ingezamelde kilo’s in 2019 kunnen we zeker 
constateren dat het harde werk van de vrijwilligers en 
anderen niet voor niets is geweest! We hebben weer 
voldoende kleding opgehaald, en daarmee de mensen in 
Jemen kunnen ondersteunen, die, door de interne strijd die 
daar gaande is, allerlei noodzakelijke zaken ontberen.
Het bestuur is iedereen dan ook zeer dankbaar voor hun 
onveranderde inzet in 2019 en we hopen dat we op de 
zelfde voet door kunnen gaan in 2020, en zo in staat zijn 
om meer mensen te helpen, die door omstandigheden van 
buiten wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
                                              

  Wim, Gijs en Johan



Uw mooiste foto?
In de nieuwsflits van oktober 2019 hebben we u gevraagd uw 
mooiste inzamelfoto naar ons te sturen. Zie hier het resultaat! 

Resultaat najaarsacties 2019  

138.415 KILO!
Tijdens de zaterdagacties van het afgelopen najaar is 94.420 
kilo kleding en schoenen ingezameld. De doordeweekse 
acties leverden daarnaast nog eens 43.995 kilo op. Bij elkaar 
opgeteld hebben onze vrijwilligers dit najaar dus 138.415 kilo 
ingezameld. Het totaal ingezamelde aantal kilo’s in 2019 is 
996.525 kilo! Een fantastisch resultaat, waarvoor allen dank! 
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OP DE VOLGENDE ZATERDAGEN WORDT 
INGEZAMELD VOOR NOODHULP AAN 
ETHIOPIË:
- Zaterdag 14 maart  -  Zaterdag 4 april

- Zaterdag 18 april  -  Zaterdag 25 april

- Zaterdag 2 mei 

De doordeweekse acties zullen starten op 9 maart.

Heeft u vragen over de acties? Neem dan contact met ons 

op! info@samskledingactie.nl of bel 088-2080100
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• De heer Kuipers uit Bergen op Zoom zo verontwaardigd was 
over de hoeveelheid afval tussen de kleding, dat meneer 
een stukje in het blaadje inZOOMen heeft geplaatst met 
speciale aandacht voor zijn inzamelactie, om zo de hoeveel-
heid afval tussen de ingeleverde kleding te reduceren?

• Onze werkzaamheden niet onopgemerkt zijn gebleven bij 
de gehele SGP-fractie te Houten? Via de mail ontvingen we 
een mooi compliment van fractie-assistent heer Kesselaar 
m.b.t. de najaarsactie in Houten en het werk van onze vrij-
willigers het hele jaar door;

• De actie in gemeente Waterland in 2019 een ongekende 
opbrengst van maar liefst 10.000 kilo kende?

• De langste route die onze chauffeur op 1 dag heeft afgelegd 
in 2019 zo’n 783 kilometer bedroeg?

• We in 2019 bijna 3.000 ophaalverzoeken hebben uitge-
voerd?

• Sam’s in 2019 996.525 kilo kleding heeft ingezameld? Voor 
de beeldvorming: dat zijn ongeveer 200.000 goed gevulde 
vuilniszakken bij elkaar!

• Sam’s in 2019 ruim €72.000,- aan goede doelen projecten 
heeft uitgekeerd?

Ieder jaar hebben we te maken met het feit dat een aantal van 
onze trouwe vrijwilligers helaas genoodzaakt zijn hun taken 
als vrijwilliger neer te leggen als gevolg van de respectabele 
leeftijd die bereikt is, een achteruitgang in de gezondheid of 
een verhuizing. Ook 2019 kende een aantal vrijwilligers die 
genoodzaakt waren hun taken te beëindigen. Hieronder een 
aantal uitgelichte vrijwilligers:

De heer Cor Timmerman uit Broek op Langedijk. Na jarenlang 
het vertrouwde gezicht te zijn geweest bij de grote kledingcon-
tainer in Broek op Langedijk heeft meneer eind 2019 het stokje 
overgedragen aan de heer ten Bruggencate. Wij danken de 
heer Timmerman voor zijn jarenlange inzet en wensen hem al 
het goeds voor de toekomst;

Het depot van mevrouw Heemskerk uit Voorhout is per 
november 2019 definitief gesloten. Nadat mevrouw Heems-
kerk in de zomer van 2018 is verhuisd naar een zorginstelling, 
heeft de zoon van mevrouw er nog lange tijd voor gezorgd 
dat de schuur bij het huis open bleef en kon dienen als depot. 
In november 2019 is het huis in de verkoop gegaan, waardoor 
het depot gesloten werd. Wij danken de familie Heemskerk 
hartelijk voor het beschikbaar houden van het depot, ondanks 
dat mevrouw Heemskerk er al geruime tijd niet meer woonde;

De heer en mevrouw de Gooyer-Hageman uit Naarden stoppen 
na ruim 25 jaar vrijwilligerswerk voor Stichting Sam’s. Zowel 
de heer als mevrouw de Gooyer-Hageman hebben inmiddels 
een respectabele leeftijd bereikt en hebben, gezien de geringe 
opbrengst van de actie de afgelopen jaren, besloten te stoppen 
met het organiseren van de actie; 

De gehele delegatie in Oost-Zeeuws Vlaanderen stopt per 
januari 2020 met de inzamelacties in de regio, gezien het 
feit dat de opbrengst steeds minder wordt en een aantal 
vrijwilligers een respectabele leeftijd heeft bereikt. 
Woont u in de regio Oost-Zeeuws Vlaanderen en wilt u uw 
kleding inleveren? Dat kan! De depots in Koewacht en Hulst 
blijven gewoon toegankelijk.

Wist u datjes? 

Jemen

Beste vrijwilligers, 
bedankt voor jullie jarenlange inzet!

Distributie van hulpgoederen 
in Jemen, mede mogelijk 
gemaakt door onze 
bijdrage aan dit project.
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PUZZEL

Stuur uw oplossing voor 1 maart 2020 naar 
info@samskledingactie.nl 
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1 De groep mensen die zich inzet voor Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

2 Wat zamelen we slechts in beperkte mate in?

3 Op 25 juni 2015 won Sam’s de Comenius Edumedia Award voor Sam’s Wereld van Textiel. 
Voor wie is Sam’s Wereld van Textiel ontworpen?

4. Waar staat de “R” in het CAR-project voor, welke Cordaid in 2017 heeft opgezet en door  
Sam’s is ondersteund middels €30.000,-?

5 Wat voor een soort instelling is Stichting Sam’s (afk.)?

6 In welk land bevindt het project van Cordaid zich dit voorjaar?

7 Welk type hulp boden we afgelopen najaar in Jemen?

8 Het belangrijkste aandachtspunt die de VHT middels de door hen opgestelde brief inzake het 
afvalprobleem wilde aanstippen was het ........ van afval in de containers.

9 Hoe noemen we de plekken waar je terecht kunt met je kleding?

10 Het project van dit voorjaar heeft als uitgangspunt het verbeteren van water en …….. in de 
dorpen waar vluchtelingen terugkeren.

 Welk woord verschijnt er in de gele balk? 

Winnaar woordzoeker oktober 2019
De oplossing van de woordzoeker van oktober 2019 was “humanitaire hulp”. We zijn ontzettend blij met de vele goede antwoorden die we van u allen hebben mogen ontvangen, waarvoor dank!

Uit de vele reacties zijn de heer en mevrouw de Loos als winnaar naar voren gekomen, ook zij hebben het juiste antwoord ingezonden en hen zullen we blij maken met een cadeaubon.

“Meneer en mevrouw de Loos, van harte gefeliciteerd met uw prijs!”


