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Dat gebruikte kleding elders nog heel 
goed van pas komt, weten wij allemaal. 
Dat sommige lieden met onze kleding een 
eigen handeltje opzetten, kunnen we ons 
niet voorstellen. Toch gebeurt het! 

De laatste tijd horen we regelmatig dat 
andere organisaties zich voordoen als Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood. Ze halen 
kleding op bij onze vrijwilligers en vertrekken 
vervolgens met de noorderzon. Over dit 
soort praktijken zijn niet alleen de betrokken 
vrijwilligers aangedaan. De hele organisatie 
van Sam’s Kledingactie maakt zich er boos over. 
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat ‘foute’ 
transporteurs er met onze kleding vandoor 

gaan, heeft het bestuur een brief geschreven 
aan de vrijwilligers. Daarin staat precies 
waaraan u kunt zien wie onze transporteurs 
zijn.

Zo herkent u bonafide chauffeurs:
• Zij hebben een pasje waarop staat dat zij 

rijden in opdracht van Sam’s Kledingactie.
• Zij dragen bedrijfskleding met daarop het 

logo van Sam’s Kledingactie.
• Hun busjes zijn voorzien van naamplaten  

en het logo van Sam’s Kledingactie.
• Desgevraagd geeft de transporteur u een bon 

met daarop het aantal opgehaalde zakken. 
• Ook op deze bonnen staat het logo van  

Sam’s Kledingactie.

Bel ons!
Als u ook maar even twijfelt aan een 
chauffeur die zich meldt, vraag dan om het 
pasje. Wanneer de chauffeur dat pasje niet 
kan laten zien, geef dan geen kleding mee. 
Noteer het kenteken van de bus en eventuele 
andere bijzonderheden, en neem zo spoedig 
mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij 
bij de officiële instanties aangifte doen van 
misleiding.     

Bel bij twijfel  
of onraad  

088 - 20 80 100

176.250 kilo!
Tijdens de zaterdagacties van dit voorjaar is 129.480 kilo kleding ingezameld. Ter vergelijking: in het voorjaar 
van 2017 was dat 137.490 kilo. De doordeweekse acties leverden daarnaast nog eens 46.770 kilo op (in 2017: 
58.550 kilo). Bij elkaar opgeteld hebben onze vrijwilligers dit voorjaar dus 176.250 kilo weten in te zamelen. 
Daarbij past een welgemeend bedankt! 

Kledingkapers op de kust!

RESULTAAT INZAMELING VOORJAAR 2018: 

VRIJWILLIGERS OPGELET:
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Net als in Nederland gaan 
in Afrika kinderen normaal 
gesproken vanaf 12 jaar naar het 
lyceum. Maar dan moet het geen 
oorlog zijn, zoals in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. Batesa en 
Regina zijn 16 jaar oud. Pas nu 
kunnen zij de zesde klas van de 
lagere school afmaken. Als het 
tenminste rustig is in hun dorp.

In de Nieuwsflits van maart 2018 
deden we verslag van de activiteiten  
van Cordaid in Bocaranga. Er wordt 

een extra school gebouwd en de 
ouders van de kinderen leren gezond 
voedsel te verbouwen met zaden en 
werktuigen die Cordaid levert.

Onrust
In mei, twee maanden later, is het 
tweede schoolgebouw al klaar, 
inclusief toiletten. Er kunnen drie 
klassen in, maar die zijn nog niet 
ingericht. De school wacht nog op de 
schoolbanken, waar nog even voor 
moet worden gespaard. Intussen 
roeit de directeur met de riemen die 

Sam’s gaf 30.000 euro  
aan nieuwe school in Yade
Sam’s Kledingactie stelde dit voorjaar € 30.000 beschikbaar voor activiteiten van 
Cordaid in de Centraal Afrikaanse Republiek. Het geld is bedoeld voor de verbouwing 
(inclusief materiaal en loonkosten) van de hangar in Yade. In een half open ruimte 
van 21 x 7 meter komen zes klaslokalen, waarin aan 300 kinderen onderwijs kan 
worden gegeven. Verder komen er:
• Twee latrine blocks en twee toiletten. 
• Twee kantines van 21 x 7 meter, die ook als klaslokaal kunnen worden gebruikt.
• Twee voetbalterreinen van 20 x 10 meter, geëgaliseerd, met houten hek en goals.
• Twee sportkits voor de school (bal, springtouw, etc).
• Afgebakend schoolterrein (264 x 100 meter) met houten hek.
• Schoolkits (liniaal, krijtjes, leisteen, 10 schriften, 2 pennen en 1 rugzakje).
• Houten schoolbanken (geschikt voor drie leerlingen).

De scholen beginnen weer  
in Bocaranga en Yade

BOCARANGA
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Opnieuw voor Centraal 
Afrikaanse Republiek
Op vijf zaterdagen in het najaar van 2018 organiseert Sam’s weer grote kledinginzamelacties.  
De acties vinden plaats op 22 en 29 september, 6 en 13 oktober, en op 3 november. Doordeweeks 
voeren we actie van week 38 tot week 45. Vanaf half juli bellen we om afspraken te maken over 
lokale acties en te bespreken wat daarvoor nodig is. De opbrengst van de najaarsactie is opnieuw 
voor activiteiten van Cordaid in de Centraal Afrikaanse Republiek. De nood in deze regio is zó 
groot en Cordaid is daar zó welkom. In het voorjaar konden we al 30.000 euro overmaken voor 
onderwijsprojecten van Cordaid. Met de najaarsactie hopen we zeker hetzelfde resultaat te halen.  

Scholen, 
nog meer 
scholen!

NAJAARSACTIE:

De Centraal Afrikaanse Republiek wordt al 
jaren geteisterd door conflicten. Gewapende 
groepen, ook uit buurlanden, bestrijden 
elkaar en bedreigen de bevolking. Vooral 
de plaatsen Bocaranga, Koui, Bouar en 
Yade in het noordwesten hebben zwaar 
te lijden gehad: akkers, huizen en scholen 
zijn verwoest en veel mensen zijn gevlucht. 
Kinderen zijn soms al vijf jaar niet meer naar 
school geweest. 

Hier werkt Cordaid, als één van de weinige 
organisaties. Met hulp van de lokale 
bevolking bouwde Cordaid er nieuwe scholen, 
watervoorzieningen en toiletten en werken 
we aan voedselzekerheid. Soms zijn bestaande 
scholen uitgebreid. Want meer klaslokalen 
betekent dat het aantal kinderen per klas kleiner 
wordt. Dat was hard nodig. In sommige lokalen 
zaten meer dan 200 kinderen, voor een deel op 
de grond en vaak zonder lesmaterialen.  

18 scholen
Er komen nu ook nieuwe toiletten, een waterput 
en een schoolkantine waar de kinderen een 
voedzame maaltijd kunnen krijgen. De kinderen 
en leraren zijn erg gemotiveerd, maar nu er 
meer kinderen met hun ouders naar de regio 
terugkeren zijn meer leraren nodig en moeten 
meer scholen opgeknapt worden. Dat is nog een 
punt van zorg, maar de bevolking is hoopvol dat 
het gaat gebeuren. 

Aan het eind van schooljaar 2017-2018 hoopt 
Cordaid 18 goed functionerende scholen te 
hebben, zodat de jongens en meisjes in Bouar en 
Bocaranga een betere toekomst tegemoet gaan. 
Maar er zijn dus méér scholen nodig in dit gebied, 
zeker nu er meer mensen terugkeren.

Hoop
Eerder dit jaar bracht een medewerkster van 
Cordaid een bezoek aan de regio. Met eigen 
ogen zag ze hoe geweldig hier gewerkt wordt. 
Kinderen gaan weer naar school! Maar bovenal 
troffen haar de gesprekken met leraren en 
kinderen. Ze vertelden dat de scholen voor hen 
een teken zijn dat het leven langzaam weer 
normaal wordt. En dat zij zich niet vergeten 
voelen in dit land waar zoveel nodig is. Dat alles 
geeft hen hoop en vertrouwen.

Met de steun van Sam’s Kleding actie kan Cordaid 
nu het aantal scholen uitbreiden zodat meer 
kinderen aan een betere toekomst kunnen 
werken

hij heeft. Hij moet steeds opnieuw 
rekening mee houden dat de oorlog 
nog niet voorbij is. Onlangs was het in 
de hoofdstad Bangui weer raak, en die 
onrust zou zomaar kunnen overslaan 
naar Bocaranga. Dus sloot hij de 
school, al wist hij dat de kinderen dan 
net zo goed risico zouden lopen.

Schriftjes
Op school helpt Cordaid mee aan 
de kwaliteit van het onderwijs. De 
docenten zijn een weeklang getraind 
in de vakken Frans, wiskunde, 
aardrijkskunde en geschiedenis.  
En de leerlingen hebben allemaal 

een schriftje gekregen om er alles in 
op te schrijven. Voor Batesa, Regina 
en hun talrijke klasgenoten de beste 
omgeving om zich voor te bereiden  
op het lyceum waar zij zo graag naar 
toe willen! 

Nog een school
Iets verderop, in Yade, staat eveneens 
een nieuw schoolgebouw. Dankzij 
Cordaid kunnen er na vier jaar weer 
121 kinderen naar school. En een 
grote hangar wordt geschikt gemaakt 
om er klaslokalen in te vestigen, met 
toiletten, een waterput, een speel-
terrein en spelmateriaal. Ook in dit 
dorp gaan de bewoners leren zelf 
groente te telen. Zo helpt Cordaid de 
wonden van de oorlog te verzachten 
en te werken aan een hoopvolle 
toekomst.
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Cor Timmerman 
verzamelt al 
dertig jaar 
kleding in Broek 
op Langedijk

Sportieve actie in Eemnes
Sportverenigingen zijn de aangewezen 
clubs om kleding in te zamelen. Dora 
Huiden uit Eemnes zette die wetenschap 
om in actie. In totaal 13 plaatselijke 
verenigingen ontvingen een persoonlijke 
brief met het verzoek hun leden op 
te roepen gebruikte kleding in te 
leveren bij haar depot. De actie ging 
vergezeld van een mooie flyer die de 
verenigingen onder hun leden konden 
verspreiden. Om het leuk te maken deed 
ze verenigingen de suggestie aan de 
hand om inzamelteams te formeren en 
een wedstrijd te organiseren. En voor 
wie dan nóg twijfelde had Dora een 
extraatje achter de hand: onder bepaalde 
voorwaarden wordt de opbrengst 
gedeeld en kan een vereniging de eigen 
kas spekken.

Wilt u ook een speciale lokale actie 
organiseren? Stelt u het prijs dat office 
manager Trudis Baart daar eens met u 
over praat? Bel dan met 088 20 80 100.

Cor Timmerman (70) vindt het fijn dat 
de kledinginzameling goed loopt.  
‘Ik denk dat mensen net als ik beseffen 
dat Sam’s Kledingactie gewoon een 
goeie club is. Die zich echt inzet voor 
degenen die het hard nodig hebben. 
En waar, na aftrek van kosten, niets 
aan de strijkstok blijft hangen. Dat 
motiveert mij in ieder geval, als 
gelovige en als mens.’

Benzinepomp
Sinds vijftien jaar geleden de 
gemeente het bedrijf van Cor kocht, is 
de kledinginzameling verplaatst naar 

de overkant. ‘Daar hebben mijn buren 
een drukbezochte benzinepomp. 
Sam’s heeft daar een kledingcontainer 
geplaatst en ik ga die praktisch elke 
dag leegmaken. Ik controleer de 
zakken, doe losse kleding in halflege 
zakken en verzamel alles in een kuubs 
kist. Die rijd ik met de vorkheftruk 
naar de schuur, totdat eens in de drie 
weken een busje van Sam’s alles komt 
ophalen. Dan ligt hier zo’n twee ton.’

Trouwring
Cor blijft dit werk doen. ‘Het is veel 
te leuk en je maakt regelmatig wat 

‘Vanaf eind jaren tachtig zamelde ik al kleding in. Dat ging vanuit de 
kerk. Toen vroeg een depothouder uit de buurt mij of ik niet ook aan 
huis wilde inzamelen. Ik woonde bij mijn tuinbouwbedrijf en verkocht 
daar ook bloemen aan particulieren. Het hele complex lag vlakbij het 
winkelcentrum. Dus ik dacht: dat moet lukken. Ik hing zo’n groot bord 
van ‘Mensen in Nood’ aan de gevel en zette er een ‘kuubs kist’ onder. 
Dat is zo’n houten kist met een kubieke meter inhoud, die men normaal 
met kool vult. Het was meteen een succes! Al gauw bracht die kist 
25.000 tot 30.000 kilo kleding per jaar op.’

mee. Bijvoorbeeld die keer dat ik door 
Sam’s werd gebeld. Of ik even naar de 
container wilde gaan. Daar wachtte 
iemand op me. Er stond inderdaad 
een jongedame, in tranen. Ze had een 
spijkerjasje in de container gegooid. 
Maar dat zat haar trouwring nog 

in. Paniek dus. Ze had het nummer 
gebeld dat op de container staat. 
Ik heb de container opengemaakt 
en samen met haar naar het jasje 
gezocht. En gevonden, met ring en al! 
Ze zei nog dat ze me wel kon zoenen!’

Sam’s heeft uitgezocht hoeveel kilo 
kleding het depot van Cor Timmerman in 
de afgelopen jaren sinds 2006 (het begin 
van de geregistreerde inzameling) heeft 
verlaten. Dat is 477.020 kilo! Chapeau!!!

De Cordaid familie
In het afgelopen jaar heeft u als donateur van 
Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, 
Cordaid Kinderstem, Cordaid Microkrediet of 
Cordaid Bond zonder Naam, regelmatig post 
van ons ontvangen uit naam van ‘Cordaid’. 
De naam die al onze fondsen verbindt in 
één familie. Immers, samen werken we nog 
beter aan armoedebestrijding in de meest 
fragiele gebieden ter wereld. Van noodhulp 
tot en met structurele ontwikkelingshulp zoals 
gezondheid, onderwijs en het bieden van 
kans op werk, daar en hier. Gericht op blijvend 
resultaat.

Vanaf nu zullen we deze transitie doorzetten 
en alleen vanuit onze familienaam ‘Cordaid’ 
met u communiceren. Daarmee besparen we 
aanzienlijke kosten, die weer ten goede komen 
aan onze mooie projecten. Ook geven we u 
daarmee een bredere kijk op onze aanpak, en 
de impact die we maken. Voor de rest verandert 
er voor u niets. Uw steun blijft verbonden aan 
het thema waar u zich aan verbonden heeft 
met uw keuze voor een van onze fondsen. 
Als donateur van Memisa blijft uw gift naar 
gezondheid gaan. En donateurs van Mensen in 
Nood geven aan specifieke projecten.

Zamel met jouw team kleding 
in voor het goede doel!

Sam’s Kledingactie heeft een inzameldepot aan de Wakkerendijk 154. 
Elke zak gebruikte en nog bruikbare kleding of schoeisel brengt geld 

op voor mensen die het heel hard nodig hebben. Doe jij mee met jouw 
team en zamelen jullie zoveel mogelijk kleding in?

Lever je zakken in bij:
Mevrouw Dora Huiden

Wakkerendijk 154, 3755 DG Eemnes
Telefoon: 035 - 538 39 89

Dank je wel!

SAMEN GOED VOOR ELKAAR

DOEN 
JULLIE 
MEE?
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Foskéa Koning is 
meer van het doen 
dan van het bidden

‘Ik ben pas een jaar vrijwilliger 
bij Sam’s Kledingactie in Leek, 
Groningen. Daarvoor was ik lid 
van de commissie die ieder jaar de 
grote Rommelmarkt van de PKN 
organiseert. Eigenlijk sinds mijn 
man overleed in 2008. Voor de 
steun die wij van de kerk hadden 
gekregen, wilde ik iets terugdoen. 
Vandaar. Met de Rommelmarkt 
was ik opgehouden, omdat 
me dat te zwaar werd. Maar 
toen een vrijwilliger van Sam’s 
ermee stopte, reageerde ik op 
een oproep in het kerkblaadje. 
Het organiseren van de 
kledinginzameling keek me wel 
wat. En ik ben eigenlijk ook meer 
van het doen dan van het bidden. 
Dus nu zorg ik er voor dat alle 
overbodige kleding in Leek wordt 
ingezameld, hier bij de kerk.’

De inzameling in Leek is tweemaal 
per jaar, op vrijdagavond en 
zaterdagochtend. Foskéa Koning (75) 
plaatst ruim te voren een oproep in 
het kerkblaadje, en als het even kan 
ook in het dorpsblad. Kort tevoren 
doet ze nog een reminder de deur uit. 
In één kerk projecteert een beamer 
het evenement, in de andere hangen 
posters met de datum.

Klein busje
In 2017 was de inzameling in Leek 
meteen succesvol, met 2.700 kilo. 
En alleen al dit voorjaar tikte de 
weegschaal 1.500 kilo aan. Foskéa: 
‘Eerlijk gezegd let ik daar niet zo op. 
We doen ons best hier. En bedenk dat 
ook een deel van de overgebleven 
kleding van de rommelmarkt wordt 
geschonken aan Sam’s Kledingactie. 

Dus de resultaten zijn van ons allemaal 
samen. Een lastig punt vond ik wel 
het transport. Vorig werd de kleding 
opgehaald met een veel te klein busje 
dat een paar keer op en neer moest 
rijden. En wij maar wachten. Nu komt 
er gelukkig een grotere bus, en ook 
snel na de inzameling. Dat geeft al 
met al minder heen en weer gesleep 
met zakken kleding.’

Gênant
Eén vraagstuk houdt Foskéa 
wel bezig: ‘Het is mooi dat wij 
afgedankte kleding inzamelen. 
Maar dat wij zó veel weggooien vind 
ik echt gênant. En ook dat wij die 
vervolgens in zekere zin dumpen 

in ontwikkelingslanden, waar we 
wellicht de kledingindustrie schaden. 
Ik vind dat een lastig probleem waar 
ik meer over zou willen weten en ook 
graag wel eens met de organisatie 
van Sam’s over zou willen praten.’

Reactie van Sam’s:
Wat ons betreft gaat het niet om 
afgedankte kleding, maar om herdraagbare 
kleding. Kleding die in onze maatschappij 
om tal van redenen niet meer gedragen 
wordt, krijgt op deze manier een tweede 
leven. Je kunt op verschillende manieren 
kijken naar het opnieuw aanbieden van 
deze kleding: op de manier zoals mevrouw 
Koning hier doet, of zoals Sam’s dat doet. 
Wij leggen er vooral nadruk op dat er 
erg veel energie en grondstof gemoeid 
is met de productie van kleding. Door 
deze langer te dragen is die inzet beter te 
verantwoorden. Bovendien is dat beter 
voor het milieu. Daarnaast wordt de 
kleding in bijvoorbeeld Afrika niet gedumpt 
ten koste van de kledingindustrie, maar 
wordt deze weer aangeboden op de lokale 
markten tegen de daar geldende prijzen.  
Zo bezien is het vooral een stimulans voor 
de economie.

Koninklijk lintje
Op 26 april behaagde het de Koning om aan mevrouw Odijk-Frasa uit 
Schalkwijk een onderscheiding uit te reiken in de Orde van Oranje-Nassau. 
De Koning drukte daarmee zijn waardering uit voor de maatschappelijke 
rol die mevrouw Odijk decennialang heeft vervuld. Zo was zij sinds 1986 
actiecoördinator voor twee inzamelpunten van Sam’s Kledingactie in 
Schalkwijk. In die rol heeft zij tienduizenden kilo’s kleding verzameld en 
onder haar hoede gehad. Tegelijk met de koninklijke onderscheiding ontving 
mevrouw Odijk de Gouden Speld van Sam’s. Die past mooi bij de zilveren  
die zij al in 2008 kreeg opgespeld.

Namens het hele team van Sam’s Kledingactie: hartelijk dank voor alles  
tot nu toe en geniet van de versierselen!
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Eregalerij van Sam’s Kledinginzamelaars  
GESTOPT MET INZAMELEN

Voor Sam’s Kledingactie zijn in het hele land honderden vrijwilligers actief. Sommigen 
zijn dat al tientallen jaren. Ooit breekt het moment aan dat ze moeten of willen stoppen. 
Maar er zijn ook andere redenen waarom vrijwilligers graag het stokje overgeven. U leest 
het allemaal op deze pagina. Wat de redenen voor vertrek ook zijn, wij danken met deze 
eregalerij alle vrijwilligers die zich steeds met hart en ziel voor Sam’s hebben ingezet. 
Tegelijk roepen wij onze lezers om de vrijgevallen posten zo snel mogelijk over te nemen. 

Op hoge leeftijd 
Vanwege leeftijd of gezondheid zijn als actiecoördinatoren gestopt:
• Het echtpaar G.M. van Sommeren-Verploegen uit Beneden Leeuwen, na 44 jaar
• De heer O. Hoogendoorn uit Leidschendam, na 21 jaar
• De heer W. Schiettekatte uit Nieuwerkerk, na 31 jaar
• Mevrouw A.R. Toonen uit  Malden, na 48 jaar
• Mevrouw C. Lampen uit Rotterdam, na 13 jaar

Na ruim 40 jaar
Mevrouw H. Hoeben uit Maarheze is 
vorig jaar op 91-jarige leeftijd gestopt 
als actiecoördinator. Zij is al sinds 1975 
vrijwilligster voor Stichting Sam’s 
Kledingactie. Dat is ruim veertig jaar!

Na lange samenwerking
• Mevrouw T. van de Merwe uit Rotterdam 

beëindigt haar rol als actiecoördinator. Na 
18 jaar lange samenwerking tussen de Credo 
Kerk en Sam’s Kledingactie geeft zij nu de 
voorkeur aan de Pionier in hun wijken.

• Familie De Waard, depothouders, zijn na  
29 jaar gestopt met hun depot.

• De heer G.J. De Zeeuw, depothouder in 
Castricum, is na 15 jaar gestopt met zijn 
depot.

Te weinig opbrengst
Sommige vrijwilligers stopten omdat hun 
acties te weinig meer opbrachten:
• Mevrouw G. van Breda-van Uden uit 

Haren, na 11 jaar
• Mevrouw Rasenberg-van Dongen uit 

Wagenberg, na 29 jaar
• Mevrouw A.C. Damen-Biemans uit 

Wagenberg stopt na 13 jaar, omdat 
zonder mevrouw Rasenberg haar actie 
nu te weinig opbrengt. 

Kerk gesloten of verkocht
• Mevrouw L. Westgeest uit  Bussum voert 

na 18 jaar niet langer actie op het Kerkplein 
aangezien de kerk in april 2018 is gesloten. 

• De heer A.A.W. Duimel uit Rotterdam 
stopt na 17 jaar, omdat de opbrengst via de 
kerk liep al terugliep. Nu is de kerk ook nog 
verkocht.

• Mevrouw M.L.J. Beaurain in Terhole stopt 
na 24 jaar eveneens haar kledingactie omdat 
de kerk gaat sluiten

Te weinig actie
De heer B. Kruitbosch uit Loenen is 
na 51 jaar vrijwilliger te zijn geweest (!) 
gestopt als depothouder. Er stond een 
demontabele container aan huis, maar 
er was te weinig actie.

Einde depot aan huis
Mevrouw J. Broersen uit Schermerhorn 
heeft na 15 jaar haar depot bij 
zorgboerderij De Schermer beëindigd.

Overname
• Mevrouw J.T. van den Hoogenhof-Snijders uit  Overloon is na 33 jaar gestopt.  

Haar actie is overgenomen door mevrouw Van Mil.
• De heer Van de Maarl, actie-coördinator Hoofddorp is na 12 jaar gestopt  

en heeft het stokje overgedragen aan dhr. Simon Ooms.
• De heer Boink en mevrouw Haanepen, actie-coördinatoren Diepenheim,  

zijn na 15 jaar gestopt met het organiseren van de inzamelacties. We zijn op zoek  
naar nieuwe actie-coördinatoren.

• Mevrouw Mogezomp, actie- coördinator Borculo, is na 22 jaar gestopt en heeft het 
stokje overgedragen aan mevrouw Rensink.

• Mevrouw De Meijer, actie-coördinator Wernhout, is na 19 jaar gestopt en heeft het 
stokje overgedragen aan mevrouw Vermeiren.

Onvrede
De heer en mevrouw A. van der Lee uit 
Ursem zijn na 12 jaar uit onvrede gestopt als 
actiecoördinatoren.
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Herman 
Westerhof, 

magazijnman. 
Hij mag er zijn!

Herman werkt sinds december 2017 bij ons in het 
magazijn. Voorheen was hij ook in Boxtel bij ons 

werkzaam. Hij helpt de chauffeurs met het lossen 
van de auto’s, hij maakt bigbags klaar voor klanten en 
laadt de auto’s. Verder is hij verantwoordelijk voor een 
opgeruimd en schoon magazijn. Elke dag komt hij op 

zijn scooter uit Oss om bij ons te werken!

1.310.443 
kilogram!
Dat is ruim meer dan een miljoen kilo kleding 
die mensen uit liefdadigheid hebben weggeven. 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en aan de 
vrijwilligers die zoveel kilo’s hebben ingezameld.

We weten allemaal dat de totale opbrengst daalt. Maar 
nog steeds zijn we vreselijk blij met dit resultaat. Het stelt 
ons in staat stelt mooie projecten te blijven steunen voor 
hen die het hard nodig hebben. 

Daarnaast zijn we nogaltijd op zoek naar nieuwe depots… 
Kent u nog iemand? Een vriendin, vriend, neef, collega 
die een inzameldepot voor Sam’s zou willen starten? Laat 
het ons weten. Zo kunnen we de dalende lijn misschien 
een halt toeroepen. Zie elders in deze Sam’s Nu op welke 
locaties we zitten te springen om nieuwe vrijwilligers…

Sam’s 
werd 50… 
…en dat heeft ze geweten. Sam’s Kledingactie 
ontving op 28 maart 2018 een bedrag van 
500 euro van de protestantse gemeenten 
Monnickendam & Broek in Waterland, en van de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI) RK Waterland. 
Een welgemeend ‘dankjewel’ is hier op zijn plaats. 
De gift wordt gevoegd bij de donatie aan project 
in de Centraal Afrikaanse Republiek (pag. 2).

RESULTAAT INZAMELING 2017: 

IN DE SCHIJNWERPERS:



SAMEN GOED VOOR ELKAAR

OPROEP!
We zijn doorlopend en dringend op zoek naar 
nieuwe inzamelpunten, actie-coördinatoren 
en depothouders. Kent u iemand die tijd heeft, 
wellicht wat ruimte in een schuurtje of garage, 
en die het goede doel een warm hart toedraagt? 
Bel dan met Sam's Kledingactie en we nemen 
contact op. Dank u wel!

kruiswoordraadsel

Stuur uw oplossing vóór 1 september 2018  
naar info@samskledingactie.nl en maak  

kans op een mooie prijs!

COLOFON • Sam’s Nu is een uitgave van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

TEKST • Sam’s Kledingactie i.s.m. Transconcept - Tjeu Cornet, Rosmalen
FOTOGRAFIE • Sam’s Kledingactie, Cordaid Mensen in Nood en Bam! Fotografie, Drunen. 
VORMGEVING • Studio Langezaal, Odijk.
PRODUCTIE • PSI/Vransen, Amstelveen.

ADRES SAM’S KLEDINGACTIE
Magazijnweg 2
5071 NW Udenhout
Telefoon: 088 20 80 100
E-mail: info@samskledingactie.nl

Horizontaal
1 Grip

3 Algemeen voorschrift

6 Onaangename vrouw

9 Schande

10 Gewrichtsaandoening

11 Herkauwer

12 Egaal

14. Stilte!

16 Graansoort

18 Keurig

21 Middagslaapje

25 Eén der Verenigde Staten

27 Iers republikeins leger (afk.)

28 Stoned

30 Bos

31 Gat in verdedigingswerk

32 Buitenschoolse opvang

33 Geldsoort

35 Zwelling

37 Achteruitgang

40 Tocht

42 Vrouw die een kind van  

een andere vrouw zoogt

43 Kleine kip

45 Vochtig

47 Geheel gevuld

48 Hawaïaanse groet

49 Babbelkous

50 Jong dier

51 Steensoort

Verticaal
1 Schieten

2 Ruzie

3 Deel van plant

4 Persoon die ons vaag  

bekend voorkomt

5 Zacht, gevoelig

6 Bloem

7 Sprookjesfiguur

8 Plaats in Noord-Brabant

13 Fulltime-equivalent

15 Heerser over Perzië

17 Hoogst ongevoelig

19 Meisjesnaam

20 Soort worst

22 Engelse aanspreektitel

23 Vervoermiddel

24 Speelkaart

26 Muzieknoot

28 Soort onderwijs

29 Opperwezen

31 Indonesisch eiland

33 Doorgaans

34 Heisa

36 Roem

38 Het plotseling binnendringen

39 Ingedikt sap

41 Straatmeid

43 Wagen

44 Enigszins

46 Uitroep van herkenning

33 49 17 3 44 51 30 27 39 36 16

Jaarverslag
Ongeveer tegelijk met het verschijnen van deze nieuwsbrief is het 
jaarverslag 2017 van Sam’s Kledingactie gereed. U vindt het jaarverslag 
op de website.

Sam’s trekt het land in
Eerder meldden we dat het best lastig is om voor Sam’s een 
klankbordgroep op te richten, bestaande uit Ambassadeurs 
van Sam’s. Vrijwilligers hebben daar gewoon de tijd niet voor. 
Daarom bewandelen we nu een andere weg. Sinds enige tijd 
bezoekt officemanager Trudis Baart vrijwilligers op locatie. 
Trudis was al in Heerenveen, Emmen, Bodegraven, Eemnes, 
Oudenbosch en Broek op Langedijk. De bezoekjes blijken een 
wederzijds succes. Zowel de vrijwilliger als Trudis waarderen 
het contact en ze wisselen waardevolle informatie uit. Vindt 
u het ook leuk als Sam’s op bezoek komt? Laat het dan even 
weten aan Trudis!

Nieuwe website 
Omdat de informatie op de website verouderd was, heeft het bestuur 
besloten een nieuwe website te laten bouwen. De nieuwe website laat 
in één oogopslag zien waar kleding gebracht kan worden en hoe een 
bedrijf met Sam’s in contact kan komen. Kijk vanaf de zomer maar eens 
op www.samskledingactie.nl. 

Winnaar puzzel  
Sam’s NU najaar 2017
Gefeliciteerd mevrouw R. Hendriksen-Slijkhuis 
uit Garderen met de juiste oplossing! Mevrouw 
heeft inmiddels namens Sam’s een HEMA 
cadeaubon ontvangen. De oplossing van de vorige 
puzzel was: VRIJWILLIGER

Graag ontvangen we ook deze keer weer de oplossingen van de puzzel 
op de laatste pagina op info@samskledingactie.nl. Een cadeaubon 
wordt toegestuurd aan de winnaar!


