
SAMEN GOED VOOR ELKAAR

april 2021

www.samskledingactie.nl | 088-2080100

BESTE VRIJWILLIGERS
Graag richt ik mij tot u om u bij te praten omtrent de ontwik-
kelingen binnen het bestuur van onze stichting Sam’s Kleding-
actie (Sam’s). 

Zoals u weet wordt ons bestuur in beginsel gevormd door 
drie personen, een secretaris, een penningmeester en een 
voorzitter. Daarnaast bepalen de statuten dat wij een zit-
tingstermijn kennen van drie jaar. Aan het einde van deze 
periode bestaat de mogelijkheid om als bestuurslid herkozen 
te worden voor nog eens drie jaar. Hierin is voorzien om te 
voorkomen dat bij het ontbreken van een nieuwe geschikte 
kandidaat er een leemte in de continuïteit ontstaat. Deze peri-
ode van drie jaar is niet voor niets gebruikelijk voor bestuurs-
functies en vooral voor die binnen stichtingen. Om zorg te 
dragen voor voldoende ambitie en een borging van de noodza-
kelijke checks en balances is het binnen het stichtingsbestuur 
regelmatig vervangen van de bestuursleden een must! 

Binnen Sam’s is het geruime tijd zeer moeilijk gebleken om 
geschikte kandidaten te vinden voor het vervangen van be-
stuursleden. Zelf ben ik in november 2012 toegetreden tot het 
bestuur van Sam’s, eerst als lid en later, per augustus 2013, 
als voorzitter. U ziet dat mijn termijn feitelijk ruimschoots is 
overschreden. Hier waren enkele bijzondere omstandigheden 
debet aan. Allereerst heeft Sam’s de laatste jaren flink wat 
veranderingen moeten doorstaan. Vooral ingegeven door 
sterk veranderende marktomstandigheden heeft Sam’s 
moeten besluiten haar uitvoerende activiteiten af te splitsen. 
Wanneer ik spreek over marktomstandigheden moet u vooral 
denken aan de afnemende volumes gebruikte kleding, de 
problemen in de afzet als gevolg van geopolitieke omstandig-
heden en de dientengevolge alsmaar dalende prijzen bij deze 

afzet. De dienstverlening, bestaande uit 
de ondersteuning van u als vrijwilligers 
en mede de feitelijke inzameling van de 
gebruikte kleding en de vermarkting 
hiervan, kon niet meer sec binnen de 
Sam’s organisatie worden afgehandeld. 

Nieuwe, commerciële activiteiten waren 
noodzakelijk om voldoende dekking te 
vinden om de financiële lasten van de 
organisatie te kunnen dekken. Om 
meerdere redenen achtte het toenmalige bestuur het niet 
geschikt deze commerciële activiteiten binnen de stichting te 
doen laten plaatsvinden. Vandaar de afsplitsing. De volledi-
ge operationele organisatie werd buiten de stichting gezet. 
En middels een Service Level Agreement (SLA) werden 
de activiteiten, noodzakelijk om u als vrijwilliger te kunnen 
blijven steunen in uw werk, veiliggesteld voor de lange 
termijn en geborgd middels heldere definiëring van taken, 
verantwoordelijkheden en beprijzing. Zoals u weet worden 
wij nu reeds geruime tijd, op professionele wijze en op basis 
van de genoemde SLA bediend door het bedrijf A&F Trading, 
geleid door Monique Arends. Dit proces heeft de nodige tijd 
en energie gekost en ging niet altijd van een leien dakje. Mede 
om deze reden waren alle drie de bestuursleden bereid hun 
zittingstermijn te verlengen om continuïteit in de procesgang 
te waarborgen. 

De laatste twee jaar, nadat het proces was volbracht, zijn wij 
echter op zoek gegaan naar nieuwe gegadigden voor het be-
stuur. Dit bleek geen sinecure. Onze functies zijn onbezoldigd 
en vragen toch de nodige inzet. Men stond daar blijkbaar niet 
voor in de rij! Toch zijn wij er uiteindelijk in geslaagd nieuwe be-
stuursleden te vinden. Uitgebreide contacten met de Stichting 
Armoedefonds hebben ertoe geleid dat hun voltallige bestuur

zich bereid heeft verklaard onze problemen met de invulling 
van de per direct en de op korte termijn ophanden zijnde 
vacante bestuursfuncties op te lossen. Zo is onze secretaris 
Gijs Aarts per 28 december 2020 afgetreden en is begin dit 
jaar  opgevolgd door Peter de Zeeuw. Zelf ben ik als voorzit-
ter afgetreden per 31 december jongstleden en is mijn functie 
overgenomen door de heer Klaas Dijkstra . Johan Bloemen 
(thans nog penningmeester) zal zijn functie ook binnen afzien-
bare termijn neerleggen en overdragen aan Ruurd Verdam, 
maar blijft nog even aan om zorg te dragen voor een zorgvul-
dige overdracht van alle financiële zaken. 

De nieuwe bestuursleden zullen zich verderop in deze nieuws-
flits graag aan u voorstellen. Rest mij u, namens het voltallige 
‘oude’ bestuur, nog te bedanken voor het in al die jaren in ons 
gestelde vertrouwen. Ik dank u voor uw onvermoeibare inzet 
voor het goede doel. Daarnaast bedank ik graag Monique 
Arends en haar personeel voor de uiterst plezierige samen-
werking van de afgelopen jaren. Onze stichting, zo blijf ik hem 
toch noemen, zal voor altijd een speciaal plaatsje in ons hart 
behouden. Wij hopen dan ook dat u zich blijft inzetten voor het 
goede doel. Bedankt namens ons allen!!
         Wim Kreté

OP DE VOLGENDE ZATERDAGEN 
WORDT INGEZAMELD VOOR DE 
BOUW VAN LATRINES IN DE 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
• Zaterdag 10 april 2021

• Zaterdag 17 april 2021

• Zaterdag 24 april 2021

• Zaterdag 1 mei 2021

Heeft u vragen over de acties? 

Neem dan contact met ons op! 

info@samskledingactie.nl 
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SAM’S NIEUWSFLITS



In het artikel op de voorpagina van deze 
nieuwsflits heeft Wim Kreté u geïnformeerd 
over aanpassingen in de samenstelling van 
het bestuur van stichting Sam’s Kledingactie. 
Deze aanpassingen zijn aan het begin van dit 
jaar doorgevoerd.  

Wim Kreté (voorzitter) is opgevolgd door 
Klaas Dijkstra. Klaas is zijn hele leven al 
betrokken bij goede doelen organisaties en 
belangenbehartigers. Momenteel heeft hij zijn 
eigen marketing en onderzoeksbureau. Hij is 
woonachtig in Weesp en is tevens voorzitter 
van Stichting Armoedefonds en bestuurslid bij 
Stichting Nationale Geefdag(en).

Gijs Aarts (secretaris) is opgevolgd door 
Peter de Zeeuw. Peter is zelfstandig on-
dernemer op het gebied van administratie 
en accounting. Hij heeft op dit gebied veel 
internationale ervaring. Peter is bestuurslid 
bij Stichting Armoedefonds en woonachtig in 
Dordrecht.

Johan Bloemen (penningmeester) zal worden 
opgevolgd door Ruurd Verdam. Ruurd heeft 
zijn hele leven in de financiële wereld gewerkt 
en is nu met pensioen. Hij is lokaal in Vught/
Den Bosch erg actief in diverse goede doelen, 
voorzitter van Hartonderzoek Nederland en is 
penningmeester van Stichting Armoedefonds.

Wij zijn het aftredende bestuur zeer erkente-
lijk voor wat zij jarenlang voor Stichting Sam’s 
Kledingactie heeft betekend en bedankt hen 
voor de prettige overdracht.

Daarnaast verheugen wij ons op de verdere 
samenwerking met A&F Trading / Monique 
Arends. Samen met Monique zullen wij de 
komende maanden bekijken op welke wijze 
wij een positieve impuls kunnen geven aan 
de doelstellingen en het werk van stichting 
Sam’s Kledingactie. Hier kan onder andere 
worden gedacht aan:
• Het laten groeien van de geldstroom  
 voor projecten 
• Het verstevigen van de band met onze  
 geweldige vrijwilligers om ook in de  
 toekomst te kunnen blijven 
 rekenen op een gestage stroom kleding  
 en schoenen 

Mocht u zelf hierover ook ideeën hebben, 
stuur ons dan een e-mail Wij stellen uw 
bijdrage in deze zeer op prijs! 

En natuurlijk blijft ons credo: Samen ervoor 
zorgen dat we via het inzamelen van kleding 
en schoenen kwetsbare mensen kunnen blij-
ven helpen! SAMEN GOED VOOR ELKAAR!

                             Klaas Dijkstra

In de nieuwsflits van februari 2020 hebben 
we u laten weten dat de opbrengsten van 
de voorjaarsacties van 2020 ingezet zullen 
worden voor een project in Liben, zuidoost 
Ethiopië. Gezien het feit dat als gevolg van 
het coronavirus nagenoeg alle voorjaarsac-
ties van het afgelopen jaar zijn geannuleerd, is 
besloten de opbrengsten van de najaarsacties 
van 2020 voor hetzelfde project in te zetten. 

 

 

Onze bijdrage ter hoogte van €25.000,- komt 
ten goede aan activiteiten betreffende de 
middelen van bestaan en watervoorziening. 

In Liben, een onherbergzaam en afgelegen 
gebied in het zuidoosten van Ethiopië, 
heerst sinds 2016 een conflict tussen 
de mensen van Oromo-afkomst en 
Somalische gemeenschappen. Ruim 
1 miljoen mensen zijn op de vlucht 

geslagen vanwege de etnische spanningen 
en de regionale overheid is ineen gestort. De 
extreme en langdurige droogte, veroorzaakt 
door klimaatverandering, verergert de con-
flicten om het nog beschikbare land.

EEN STEEDS DROGER KLIMAAT
De bevolking in Liben bestaat voor en groot 
deel uit pastoralisten, een nomadisch volk 
dat voor het levensonderhoud afhankelijk is 
van vee. In de huidige droogte is er al een 
tekort aan water ontstaan voor de families, 
laat staan voor hun koeien en kamelen. Als 
het vee sterft zijn er geen inkomsten. En geen 
inkomsten in een droog land met gewelddadi-
ge conflicten, betekent honger, ondervoeding, 
ziekte en sterfte. Deze problemen maakt 
mensen in Liben erg kwetsbaar en het voed-
seltekort dreigt ernstig uit de hand te lopen 
voor meer dan een miljoen mensen.

De laatste maanden lijkt het gebied wat vei-
liger en veel ontheemden keren weer terug 
naar hun dorpen. Helaas treffen ze daar vaak 
niets meer aan de verschroeide aarde.

INTRODUCTIE NIEUWE BESTUURSLEDEN TUSSENRAPPORTAGE PROJECT ETHIOPIË 

Resultaat acties 2020

858.145 KILO! 
Wat een bizar jaar hebben we toch beleefd. Nagenoeg geen 

voorjaarsacties en vele depots noodgedwongen dicht! Wat was het fijn dat de najaarsacties zo’n groot succes waren. 

Ondanks de meer dan bijzondere omstandigheden in 2020 is het u allen gelukt om een totaal van 858.145 kilo in te zamelen!

WE KUNNEN U NIET GENOEG BEDANKEN 

VOOR UW INZET EN TOEWIJDING. DANK 

VOOR IEDEREEN DIE HEEFT BIJGEDRAGEN 

AAN DIT PRACHTIGE RESULTAAT!
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DE AANPAK VAN CORDAID
Cordaid werkt in Liben samen met partnerorganisatie RACIDA, 
de lokale overheid en verschillende vredesorganisaties om de 
spanningen in de regio te verminderen.

DE WAARDE VAN WATER
Water is zonder meer cruciaal voor de bevolking in de strijd 
tegen droogte en conflicten. Tijdens gevechten zijn veel water-
voorzieningen zwaar beschadigd geraakt. Andere bronnen zijn 
door het gebrek aan regen opgedroogd. Het water dát er nog 
is, is vaak vervuild en niet drinkbaar. Het gevolg: ziektes grijpen 
om zich heen. Daarom maakt toegang tot schoon water een 
belangrijk deel uit van deze humanitaire samenwerking. Schoon 
drinkwater dichtbij huis is immers van levensbelang.

Cordaid wil samen met RACIDA de mensen die terugkeren naar 
hun dorpen leren hoe ze zich voor kunnen bereiden op tijden 
van langdurige droogte, zodat ze die op eigen kracht kunnen 
doorstaan.

We maken de bevolking minder afhankelijk van het klimaat 
door ondergrondse tanks, wateropslagplaatsen en dammen 
aan te leggen of waar nodig te herstellen. Als het regent, vangt 
zo’n tank genoeg water op voor maandenlang gebruik.

Denk ook aan het uitgraven van ‘vijvers’, enorme gaten in de 
grond, omheind door dammen, om bij het laatste grondwater 
te komen. Pastoralisten kunnen hier hun vee laten drinken.

TRAINING VAN WATERCOMITÉS
Een watertank wordt beheerd door een lokaal watercomité. 
Voor 10 liter water, een volle jerrycan, betaalt de gebruiker 
2 Birr (7 eurocent) aan het comité. De watercomités worden 
getraind in waterbeheer, hygiëne in en rondom de tank, het 
onderhouden van de tappunten en het administreren van de 
verkoop van water. Met deze aanpak draagt de gemeenschap 
zelf verantwoordelijkheid voor het behoud en onderhoud van 
de watertanks.

Verder worden er waterzuiveringstabletten verstrekt aan 
gezinnen om het water uit de ondergrondse watertanks en de 
vijver veilig drinkbaar te maken. 

Na behandeling blijft het water 8 uur drinkbaar. Ook ontvangen 
de gezinnen zeep en afwasmiddel om de persoonlijke hygiëne 
en die bij het koken te bevorderen. In de dorpen krijgen mensen 
voorlichting over persoonlijke hygiëne in en om het huis, voor 
het vee en over schoon watergebruik.

CORONAMAATREGELEN IN ETHIOPIË
Al deze levensreddende werkzaamheden hebben helaas wel 
enige vertraging opgelopen door de coronapandemie. Ethiopië 
heeft, net als veel andere Afrikaanse landen, snel en moedig 
gereageerd op de coronacrisis, maar heeft te maken met 
beperkte financiële en personele middelen en weinig inter-
nationale steun. Al voordat de pandemie toesloeg, kampte 
Ethiopië met grote problemen, zoals etnische conflicten en 
natuurrampen door klimaatverandering. Deze problemen 
belasten de ziekenhuizen zodanig dat zij bij een versnelling van 
de verspreiding van het virus naar verwachting niet voldoende 
zorg kunnen bieden.

In het project houdt Cordaid rekening met de instructies van de 
overheid. Hierdoor kunnen openbare bijeenkomsten van meer 
dan 4 personen niet plaatsvinden. Een belangrijk deel van de 
activiteiten bestaat uit vredesoverleg met de pastoralisten en 
de bouw van openbare projecten zoals ondergrondse water-
tanks, wateropslagplaatsen en dammen met een grote groep 
arbeidskrachten.

Cordaid en partners werken nu samen met het districtsbestuur 
om een aantal activiteiten die van groot belang zijn voor de 
gemeenschap, zoals watervoorzieningen, op verantwoorde 
wijze toch door te kunnen laten gaan. Zodra het weer mogelijk 
is, zullen alle werkzaamheden weer worden hervat.

RESULTATEN TOT NU TOE
• 56 mensen werden getraind, zodat ze hun vaardigheid  

verbeterden om conflicten op gemeenschaps-/grassroots-
 niveau te beheren en op te lossen

• 54 mensen woonden consultatieve bijeenkomsten bij. 
Daarom identificeerden de deelnemers oorzaken/factoren 
die de conflicten verergerden en kwamen ze overeen om de 
onderliggende oorzaken van het conflict tussen Maisadarole 
en Adey-gemeenschappen aan te pakken.

• 50 personen werden getraind in het voeren van een dialoog 
tussen gemeenschappen op zoek naar vreedzaam samenle-
ven.

• 50 gemeenschapsbemiddelaars werden getraind in het 
voordeel van wederzijds gebruik van weiland en water-
bronnen en het delen van de grenzen van boerderijen voor 
vreedzaam samenleven.

• 50 geselecteerde leden van de gemeenschap zijn getraind in 
de dialoog met de gemeenschap en hebben mondelinge ver-
ordeningen opgesteld over wederzijds gebruik van weiland 
en water.

• Er is een financieringsovereenkomst ondertekend tussen 
Cordaid, RACIDA en HUNDEE om de legalisatie van het pro-
ject te waarborgen.

• Zowel RACIDA als HUNDEE ondertekenden een projectover-
eenkomst met relevante overheidskantoren op regionaal en 
Woreda-niveau,

• In samenwerking met de waterschappen van de overheid 
werd de identificatie van niet-functionele watervoorzienin-
gen (te rehabiliteren) voltooid. 

• RACIDA nam deel aan twee coördinatievergaderingen, die 
door de regionale overheid werden georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn deze lijnsectoren geïnformeerd over 
de voortgang van het Triple Nexus-project in de twee  
woreda’s. 
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WOORDZOEKER

Stuur uw oplossing voor 1 mei 2021 naar 
info@samskledingactie.nl 
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Winnaar puzzel december 2020
De oplossing van de puzzel in de nieuwsflits van afgelopen december was “samen goed voor elkaar”. 
In de puzzel was een foutje geslopen, maar gelukkig heeft dat een ieder er niet van weerhouden toch de oplossing in te 
sturen. We zijn ontzettend blij met de vele goede antwoorden die we van u allen hebben mogen ontvangen!

Meneer en mevrouw Steur uit Spierdijk zijn uit de vele reacties als winnaar naar voren gekomen. Van harte gefeliciteerd 
met uw cadeaubon! 

• Wekelijkse/maandelijkse vredesopbouwsessies werden regel-
matig georganiseerd in coördinatie met vredesbemiddelaars, 
religieuze/clanleiders, overheidslijnsectoren, Kebele-leiders en 
RACIDA-medewerkers. 

 UITDAGINGEN 
• Het veiligheidsprobleem in het gebied belemmert het krijgen van 

relevante belanghebbenden en clanleiders voor projectdoelein-
den niet en heeft ook geen invloed op de beweging van personeel 
zoals gepland. 

• De andere is dat COVID-19 onze beweging beperkte tot projectge-
bied en fysieke interactie om regelmatige hand-on ondersteuning 
te bieden. 

• Het ondertekeningsproces van de projectovereenkomst duurde 
meer dan een maand, omdat sleutelfiguren in overheidskantoren 
meestal ontbraken. 

• Naarmate het veiligheidsprobleem in het gebied steeds beter 
wordt, wordt het tempo van de projectimplementatie verhoogd.

Overlijdensberichten
• Mevrouw Borgs uit Vlissingen is op 1 januari 2021 op 74 jarige 

leeftijd overleden. Mevrouw Borgs was actiecoördinator van de 
actie in Vlissingen.

• Meneer van Dijk uit Halsteren is op 5 februari 2021 op 80 jarige 
leeftijd overleden. Meneer Van Dijk heeft jarenlang als 

 actiecoördinator in Halsteren gefungeerd.
• Mevrouw Heuvelmans uit Diessen is op 3 januari 2021 op 
 86 jarige leeftijd overleden. Ze organiseerde elk voorjaar 
 de gehele maand mei de voorjaarsacties in Diessen.
• Meneer Dankers uit Udenhout is op 10 februari 2021 op 95 jarige 

leeftijd overleden. Meneer Dankers had sinds 1980 een depot 
 aan huis.
• Mevrouw Klinkert uit Zeist is eind december 2020 op 69 jarige 

leeftijd overleden. Mevrouw had sinds 1999 een depot aan huis. 
 Wij wensen de nabestaanden en familie van mevrouw Borgs, 

meneer van Dijk, mevrouw Heuvelmans, meneer Dankers en 
mevrouw Klinkert sterkte met dit enorme verlies.


