
Na een lange periode van voorbereidingen, telefoontjes met vrijwilligers, het 
verzenden van promotiematerialen en publiceren van persberichten, waren 
we er helemaal klaar voor: de eerste inzamelzaterdag van dit voorjaar op 14 
maart jl.! Met een opbrengst van circa 13.000 kilo konden we tevreden te-
rugkijken op een eerste goede inzamelzaterdag, ondanks het druilerige weer 
in sommige delen van het land. 

Enthousiast en vol goede moed keken we uit naar de volgende inzamelzater-
dag van 4 april en de daaropvolgende zaterdagen. Helaas gooide het corona-
virus roet in het eten en omdat wij de gezondheid van een ieder belangrijker 
vinden dan het nemen van onnodige 
risico’s, heeft dat ons met pijn in het 
hart doen besluiten alle inzamel-
zaterdagen na 14 maart te annuleren.
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Beste vrijwilligers en andere lezers 
van onze nieuwsflits
De afgelopen maanden zijn in de hele wereld gekenmerkt door de coronacrisis.  Iedereen heeft daar mee 
te maken gehad in zijn contacten naar buiten. Dit geldt ook voor Sam’s Kledingactie. In verband met de 
maatregelen om zo veel mogelijk thuis te blijven en minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, 
hebben we moeten besluiten om de voorjaarsacties dit jaar niet verder door te laten gaan. We zijn ons 
bewust dat er op veel plaatsen al druk aan de voorbereidingen gewerkt werd, waarvoor onze dank, maar 
de veiligheid van onze vrijwilligers en het publiek in het algemeen staat toch voorop.
Wel hebben we getracht, rekening houdend met de 1,5 meter regel om de verzoeken van depots voor het 
ophalen van kleding zo goed mogelijk op te volgen. 
Een en ander heeft natuurlijk ook gevolgen voor de opbrengst voor Sams voor dit voorjaar. Deze ligt een 
stuk lager dan andere jaren. We hopen die gedeeltelijk in te lopen door een aantal voorjaarsacties door te 
schuiven naar het najaar en in die periode op een groter aantal plaatsen acties op te zetten. 
Door de coronacrisis is de Nederlander onzekerder over zijn financiën en ook meer op zijn portemonnee 
gaan letten. Het gevolg is dat men minder uitgeeft aan nieuwe kleding en wat langer doet met de kleding 
die normaal bij ons terecht zou komen. Dus op dat vlak verwachten we ook een dalende opbrengst. 
Voor dit jaar hebben we met Cordaid afgesproken om een project in Ethiopië te ondersteunen voor 
mensen die terugkeren naar hun dorpen na een tijd van onderlinge strijd. Maar ook hier heeft de corona 
toegeslagen. Hoewel er geen goede cijfers zijn van de werkelijke aantallen op het platteland heeft de 
lokale partner wel besloten om de uitvoering van het project even uit te stellen om zo geen onnodige 
risico’s voor de bevolking en de staf te lopen. We wachten af hoe en wanneer het project weer van start 
kan gaan. 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een eindrapportage van het project in Sulawesi, wat we onder-
steund hebben na de aardbeving aldaar. Het is fijn te zien dat mede door onze steun een groot aantal 
mensen weer een stevig dak boven zijn hoofd heeft en de juiste middelen heeft om zijn bestaan weer op 
te bouwen. Cordaid bedankt de vrijwilligers van Sams voor de inzet en wij natuurlijk ook!
                                              

  Wim, Gijs en Johan

OP DE VOLGENDE ZATERDAGEN IN 2020 WORDT INGEZAMELD VOOR NOODHULP AAN ETHIOPIË:
• Zaterdag 12 september • Zaterdag 19 september• Zaterdag 26 september  • Zaterdag 3 oktober• Zaterdag 10 oktober  • Zaterdag 17 oktober • Zaterdag 24 oktober  • Zaterdag 7 november

De doordeweekse acties zijn gepland van week 37 t/m 46. Heeft u vragen over de acties? Neem dan contact met ons op! info@samskledingactie.nl of bel 088-2080100

Inzamelactie 

zaterdag 14 maart 

Hillegom



Rampen volgen elkaar op
De stad Palu en de omliggende districten in Centraal-Sulawesi 
werden op 28 september 2018 getroffen door een aardbe-
ving én een tsunami. De dubbele ramp legde het gebied rond 
de stad Palu volledig plat, met meer dan 2.000 doden tot 
gevolg. Kort na de fatale aardbeving deed zich nog een vreselijk 
fenomeen voor waar de inwoners van Palu en omgeving niet 
op berekend waren. Door ‘liquefactie’, oftewel het plotseling 
vloeibaar worden van de bodem, werden hele dorpen door de 
aarde verzwolgen.

Omdat tijdens de aardbeving de grond zodanig heen en weer 
geschud is en vermengd werd met zandgrond en water, 
veranderde de bodem in een vloeibare massa. De verwoesten-
de landverschuivingen waren het gevolg van die veranderde 
bodemsamenstelling. De ramp verwoestte dus niet alleen 
gebouwen en wegen, maar ook landbouwgronden en de boten 
waarmee hele gemeenschappen uit vissen gingen om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Heel veel mensen hadden daar-
door direct na de ramp ook geen inkomsten meer. 

Om de hulpverlening en de toevoer van goederen effectief 
te laten verlopen wilde de Indonesische regering dat de hulp 
zoveel mogelijk uitgevoerd werd door lokale organisaties of 
organisaties die geregistreerd zijn in Indonesië. Omdat Cor-
daid sinds de tsunami van 2004 in Indonesië een netwerk 
opgebouwd heeft van lokale organisaties, waaronder ook op 
Sulawesi, kon Cordaid via ERCB, het Emergency Response 
Local Partners Network onmiddellijk aan de slag met de 
hulpverlening. Medewerkers van deze organisaties hebben aan 
meer dan 1.000 mensen gezondheidzorg verleend via mobiele 
klinieken. Ook is ruim 40 ton rijst uitgedeeld, zijn watertanks, 
waterfilters, en hygiëne pakketten gedistribueerd, dekzeilen en 
kookbenodigdheden uitgedeeld en latrines gebouwd.

Vissersboten van levensbelang
In juli 2019 ontving Cordaid de financiering van Sam’s Kle-
dingactie voor wederopbouw in Palu. Uit een analyse die de 
partners van Cordaid uitvoerden samen met de getroffen 

bevolking, werd duidelijk dat er een enorme achterstand 
was van herstel van het levensonderhoud in Kampong Lere, 
een kustplaatsje bij de stad Palu. De vissersgemeenschap in 
Kampong Lere kon niet meer in hun eigen levensonderhoud 
voorzien omdat zij niet meer konden vissen; alle vissersboten 
waren door de natuurrampen vernietigd.

Samen met de vissersgemeenschap werd de behoefte aan 
boten heel nauwkeurig in kaart gebracht. Discussies met de 
vissers van Lere maakten duidelijk dat er geen goede verdeling 
had plaatsgevonden van nieuwe en herstelde boten direct na 
de ramp. Sommige vissers hadden meer dan één boot ge-
kregen terwijl anderen helemaal niets hadden gekregen. Dit 
probleem kon nu verholpen worden met de financiering vanuit 
Sam’s Kledingactie.

De vissersgemeenschap koos een visser, Zaman, als hun 
belangrijkste contactpersoon om te helpen bij de distributie 
van boten in Kampong Lere. Met zijn hulp identificeerde ERCB 
de namen van 40 vissers die nog geen boot hadden ontvangen. 
In een reeks gemeenschapsvergaderingen werden de volgende 
kwesties besproken:

a.  Aan welke criteria de vissers moesten voldoen om in aan-
merking te komen voor een boot;

b.  Het ontwerp van het model van de vissersboten en de prijs 
van de boten;

c.  Bij welke botenbouwers de vissers in het verleden meestal 
boten bestelden;

d.  Het systeem waarmee ze in de gaten konden houden wie 
boten kregen, hoe de verdeling ging en hoe de boten ge-
bruikt werden;

e.  De visuitrusting in de boten die de vissers nodig hadden;

f.  Alle andere ondersteuning die ERCB hen zou kunnen bieden 
om hun levensonderhoud weer op te bouwen.

Het geld dat dankzij de inzet van de vrijwilligers van Sam’s 
Kledingactie bijeen gebracht was, werd gebruikt voor in totaal 
40 boten inclusief motoren en visuitrusting. In samenspraak 

met de vissers is er ook een houten huis gebouwd aan zee 
als ontmoetingsplaats voor vissers. De botenfabrikant die 
geselecteerd werd om de boten te bouwen, komt uit Kampong 
Lere, zodat de vissers het proces van de vervaardiging van de 
boten zelf konden volgen en de kwaliteit van de boten konden 
controleren.

        “Levensonderhoud van 
         40 gezinnen hersteld”

Hoewel het de bedoeling was dat alle boten eind januari 2020 
klaar zouden zijn, kreeg de botenbouwer te maken met een 
aantal problemen. Zo had hij slechts beperkte beschikking over 
arbeidskrachten en beperkte materialen terwijl er veel boten 
werden besteld. Daar kwam nog bij dat de stafleden van ERCB 
in de tweede week van maart werden teruggehaald uit Cen-
traal-Sulawesi vanwege de Covid-19 pandemie. De voortgang 
van de productie van de boten moest vervolgens telefonisch 
worden gevolgd. In de tweede week van maart waren er 20 
boten klaar om te worden gedistribueerd. Nog eens 20 boten 
werden in diezelfde periode geverfd. In de tweede week van 
april ontving ERCB het goede nieuws dat de botenmaker klaar 
was met het produceren van alle 40 boten en op maandag 20 
april 2020 waren alle boten uitgedeeld aan de begunstigden in 
Kampung Lere.

Iedere visser kreeg behalve een boot ook een motor van 5,5 pk 
en een visuitrusting naar keuze. Ook de bouw van het houten 
huis werd voltooid. Eerder was gepland dat de vissers een 
ceremonie zouden houden in het huis aan de zee, zodra de 
boten waren uitgedeeld. Helaas was het vanwege de Covid-19 
pandemie en de regelgeving van de regering niet mogelijk om 
bij elkaar te komen. De viering is nu uitgesteld.
De boten die de vissers gekregen hebben, zijn van topkwaliteit. 
Andere vissers, die met steun van andere organisaties al een 
boot gekregen hadden, zeiden dat de kwaliteit van deze 40 
boten veel beter was dan die van hen. 

EINDRAPPORTAGE WEDEROPBOUW OP SULAWESI, INDONESIË 
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Huizen herbouwd
Om dakloze gezinnen te helpen, hebben Cordaids partners sa-
men met de gemeenschap in totaal 223 aardbevingsbestendi-
ge units gebouwd. Dit zijn een soort van basale huizen die later 
door gezinnen verder uitgebreid kunnen worden. Er is gekozen 
voor een traditioneel lokaal ontwerp omdat dit beter bestand 
is tegen aardbevingen.
De units werden gebouwd in de dorpen Tangkulowi, Bolapapu, 
en Boladangko in Kulawi, Sigi district (179 units) en in Limboro, 
Donggala district (44 units). Daarnaast werden ook nog 14 
echte huizen gebouwd voor getroffen families in Limboro.
De units en huizen zijn gebouwd samen met de gemeenschap-
pen; in elk dorp zijn daartoe drie groepen opgericht: 

1. De zogenaamde ‘opslaggroep’ is verantwoordelijk voor de 
opslag van materialen en distributie.

2. De timmergroep bestaat uit mensen die ervaring hebben 
met timmerwerkzaamheden. Deze groep maakt houten 
frames voor het bouwen van de huizen. 

3. De bouwgroep bouwt de units en huizen gebaseerd op het 
ontwerp. Er wordt gebouwd in groepen van 5-7 mensen.

Beter voorbereid op rampen
De partners van Cordaid op Sulawesi hebben ook geholpen 
om mensen beter voor te bereiden op toekomstige rampen. 
Ze hebben bijvoorbeeld samen met de gemeenschappen en 
de overheid in kaart gebracht welke plekken in de steden en 
dorpen veilig of juist gevaarlijk zijn om bij een ramp naar toe 
te gaan. Ook zijn evacuatieroutes uitgezet en workshops voor 
traumaverwerking georganiseerd.

Vertraagd maar goed
Ondanks wat vertragingen is het project succesvol afgerond. 
De financiële steun vanuit Sam’s Kledingactie was onmisbaar 
voor het verbeteren van het levensonderhoud van tientallen 
zwaar getroffen gezinnen op Sulawesi. De boten, units en 
huizen die aan de 40 gezinnen zijn gegeven, zijn van goede 
kwaliteit. Ook zijn de gezinnen beter voorbereid op toekomstige 
rampen. De participatieve samenwerking tussen hulporganisa-
ties en de gemeenschap die maakt dat de getroffenen zelf een 
belangrijke rol konden spelen in het bepalen van wat er nodig 
was, heeft zijn vruchten afgeworpen. 

De hulp in beeld LINTJESREGEN
De alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen 
ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 vindt plaats op vrij-
dag 3 juli a.s.. Dan krijgen de 3056 gedecoreerden alsnog hun 
onderscheiding overhandigd. Door de coronamaatregelen kon 
de Lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang vinden in de 
gebruikelijke vorm. Door de versoepelde landelijke maatrege-
len is het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren.
 
Vol trots melden we dat ook een aantal Sam’s vrijwilligers een 
Koninklijke onderscheiding zullen ontvangen op 3 juli a.s. 
 
Mevrouw en meneer Peeters uit Middelbeers zijn al sinds 1977 
als vrijwilliger aan onze stichting verbonden. Elk voorjaar zijn 
zij zowel coördinator als vrijwilliger van de voorjaarsactie in 
Middelbeers en Oostelbeers. Mede dankzij hun inzet levert dit 
circa 700 kg per actie op waarmee zij terecht zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 
Ook mevrouw te Riet uit Buurse (Haaksbergen) is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw te Riet is al 
sinds 1980 aangesloten bij het vrijwilligersnetwerk van Sams 
als coördinator en vrijwilliger van de voor- en najaarsacties 
in Buurse. Jaarlijks wordt er met beide acties circa 1800 kilo 
ingezameld.
 
Een bloemetje met felicitaties zijn reeds verstuurd, maar ook 
langs deze weg feliciteren wij mevrouw en meneer Peeters en 
mevrouw te Riet van harte met deze bijzondere onderscheiding 
en hopen nog lang van hun inzet voor onze stichting te mogen 
genieten!

Bijeenkomst van de 
vissers in Kampong Lere

De vissers en beneficianten 

van de boten in Kampong Lere

De houten boten die voorbereid 
worden door de botenmaker

Het maken 
van de boten 
in Lere

Visuitrusting verz
ameld 

door ERCB klaar 
voor 

distributie samen met de 

boten

De bouw van het 
ontmoetingshuis 
van de vissers  

Symbolische overdracht van een boot met 
uitrusting aan een beneficiant van ERCB 
in Kampong Lere

De ondertekening als bewijs van ontvangst 
van de boten met toebehoren

Enkele ERCB boten klaar voor distributie



Overlijdensbericht
Op 16 april jl. ontvingen wij het droevige 
bericht dat mevrouw Molenaar uit Krom-
menie op 9 april is overleden. Mevrouw 
Molenaar heeft de respectabele leeftijd van 
94 jaar mogen bereiken en was al sinds 
1967 actief betrokken bij Stichting Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood. Wij 
wensen de familie van mevrouw Molenaar 
enorm veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

SAMEN GOED VOOR ELKAAR

PUZZEL

Stuur uw oplossing voor 1 augustus 2020 naar 
info@samskledingactie.nl 
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OPLOSSING

Winnaar woordzoeker februari 2020
In de nieuwsflits van februari 2020 hebben we gekozen voor een 
andere puzzel vorm. De oplossing van de puzzel was “voornemens”. 

Mogelijk dat de puzzel niet helemaal duidelijk was of de gestelde vragen 
te moeilijk? Het heeft er in ieder geval toe geleid dat we helaas geen en-
kele inzending met oplossing hebben ontvangen. We kunnen dit keer dan 
ook niemand blij maken met felicitaties en een cadeaubon, maar hopen 
dat de puzzel in deze nieuwsflits weer zal leiden tot de gebruikelijke vele 
reacties. Veel succes met deze puzzel en we zien alle reacties met het 
goede antwoord graag tegemoet!

Omdat de voorjaarsacties vrijwel allemaal zijn komen te ver-
vallen als gevolg van het coronavirus, hebben we voor de na-
jaarsacties besloten om hetzelfde doel als afgelopen voorjaar 
aan te houden. De opbrengst van de najaarsactie van dit jaar is 
dus ook bestemd voor het project in Liben, zuidoost Ethiopië. 
Voor aanvullende informatie zie de nieuwsflits van februari 
2020 of onze website www.samskledingactie.nl

Mevrouw Ypma uit Franeker heeft een aantal jaren lang zorg 
gedragen voor de container bij de Sint Franciscus Parochie in 
Franeker, maar heeft haar taken per direct moeten beëindigen 
als gevolg van gezondheidsklachten. Mevrouw Ypma heeft 
de heer de Haan bereidt gevonden haar taken over te nemen. 
Wij wensen mevrouw Ypma al het goeds voor de toekomst en 
danken haar voor haar jarenlange inzet.

In april jl. ontvingen wij bericht van de gemeente Wijchen 
dat wij per direct de containers aan de Heumenseweg en de 
Woeziksestraat moeten verwijderen, omdat de gemeente zelf 
invulling wil geven aan de kledinginzameling. Daarmee kwam 
er helaas ook een abrupt einde aan onze jarenlange samen-
werking met mevrouw de Groot (Paschaliskerk) en de contac-
traad van de Heilige Jozef Kerk te Wijchen. Wij danken zowel 
mevrouw de Groot als de contactraad van de Heilige Jozef 
Kerk voor het jarenlang beschikbaar stellen van een stukje 
grond van de kerk, waar onze containers op mochten staan.

De heer en mevrouw Brandwacht uit Hellendoorn hebben 
besloten, na 38 jaar lang het gezicht van de inzamelacties in 
Hellendoorn te zijn geweest, het stokje over te dragen aan me-
vrouw Diekmann. Wij danken de heer en mevrouw Brandwacht 

voor hun jarenlange inzet voor onze stichting en het 
organiseren van de inzamelacties in Hellendoorn.

Het depot in Vierhouten bij mevrouw Hooghor-
del-van de Waterweg is na 53 jaar gesloten als 
gevolg van de verkoop van het huis. Mevrouw 
Hooghordel- van de Waterweg is al sinds 1967 
vrijwilliger van de stichting en jarenlang het gezicht 
van het depot in Vierhouten geweest. De laatste 
jaren hielp de dochter van mevrouw Hooghordel- 
van de Waterweg bij het beheren van het depot. Wij 
danken zowel mevrouw Hooghordel- van de Water-
weg als haar dochter voor de jarenlange inzet.

De heer en mevrouw Wigman uit Zeist hebben 
afgelopen voorjaar besloten te stoppen met het 
organiseren van de inzamelacties in Zeist. Ruim 15 
jaar waren zij verantwoordelijk voor de kledingactie 
bij het Winkelcentrum en de Sint Josephkerk, maar 
vanwege de respectabele leeftijd die meneer en 
mevrouw inmiddels hebben bereikt hebben ze nu 
besloten te stoppen.

DOEL NAJAARS-
ACTIES 2020

MEDEDELINGEN


