
Zo kopte het NOS-Journaal van 15 juli jongstleden het nieuws 
inzake de problematiek van afval in containers voor de 
inzameling van gebruikte kleding.

Zoals u wellicht niet is ontgaan zijn er de nodige berichten in de 
media verschenen. Dit probleem speelt in feite al jaren, maar 
heeft ondertussen een zodanige omvang gekregen dat vanuit 
de VHT (Vereniging Herwinning Textiel) de noodklok is geluid. 
Veel gemeentelijke inzamelcontracten staan “onder water” en 
zorgen voor een negatief resultaat. Ook Sam’s Kledingactie 
deelt de algemene conclusie van haar collega’s dat er nodig 
iets moet worden gedaan aan het weren van afval in kleding-
containers. Als bestuur van Sam’s hebben wij dit al geruime tijd 
geleden aangekaart bij betrokken instanties en de politiek.

Sam’s heeft derhalve reeds enkele jaren terug  moeten 
besluiten haar acquisitie-inspanningen naar gemeentelijke 
inzamelcontracten op een lager pitje te zetten.
Voor de prijzen die gemeenten kregen geboden van 
verschillende partijen, soms tot meer dan 40 cent per 
kilogram, konden wij geen verantwoorde inzameling meer 
garanderen, waarbij er nog geld kon worden overgehouden 
voor de door ons beoogde projecten. 

Wij willen in dit kader u als onze vrijwilliger nogmaals van 
harte danken voor uw inspanningen. Immers middels deze 
inspanningen, als organisator van een inzamelactie of houder 
van een depot, is het mogelijk dat wij kwalitatief goede 
kilo’s kunnen inzamelen. De kleding die u als vrijwilliger voor 
ons inzamelt bevat nagenoeg geen afval en levert dat wat 
we nodig hebben, namelijk herdraagbare kleding en schoeisel!
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Beste vrijwilligers
De zomer zit er bijna op en voor de meeste mensen is de 
vakantie weer voorbij. Een goede reden om de klerenkas-
ten weer eens door te lopen en te kijken wat we  het af-
gelopen jaar niet hebben nodig gehad, maar nog wel voor 
anderen bruikbaar kan zijn. Zo komt er ruimte in de kast 
voor die zaken die voor de winter aan vernieuwing toe zijn. 
Hier spelen we al jaren op in met de voor –en najaars-
acties van Sam’s Kledingactie. 
Met de afgelopen voorjaarsacties zijn we met zijn allen 
hard bezig geweest, wat tot een zeer fijn resultaat heeft 
geleid. Een totaal van 138.380 kilo is er verzameld! Dat 
heeft ons in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan 
het project in Sulawesi zoals we hadden aangekondigd. 
Daarnaast hebben we extra geld beschikbaar kunnen 
stellen voor het project in Jemen. Zoals we allemaal uit 
het nieuws hebben kunnen vernemen is het in Jemen nog 
steeds niet rustig, met als gevolg dat er behoefte blijft bij 
de bevolking aan ondersteuning om in de basis benodigd-
heden te voorzien. Daarom willen we de opbrengsten van 
de najaarsactie weer toewijzen aan Jemen. 

Ik hoop dat we dit najaar weer net zoveel enthousiasme 
van jullie als vrijwilligers mogen ontvangen en zo een 
mooie opbrengst realiseren.                                               

  Wim, Gijs en Johan

DE NAJAARSACTIES 2019 ZIJN GESTART! OP DE VOLGENDE ZATERDAGEN  WORDT INGEZAMELD VOOR  NOODHULP AAN JEMEN:- Zaterdag 5 oktober - Zaterdag 12 oktober
- Zaterdag 19 oktober - Zaterdag 2 november
Heeft u vragen over de acties? Neem dan contact met ons 
op! info@samskledingactie.nl of bel 088-2080100



Afgelopen voorjaar hebben de inzamelacties van Sam’s 
Kledingactie bijgedragen aan de financiële ondersteuning van 
Cordaids noodhulpproject in Sulawesi. Na de aardbeving en 
tsunami van 28 september 2018 waren vele mensen ont-
heemd geraakt en leefden ze noodgedwongen onder een zeil 
in ontheemden kampen nabij hun oorspronkelijke woonplaats.

Cordaid heeft samen met haar lokale partners consortium 
allereerst noodhulp aan hen die het nodig hadden verleend en 
daarna 10 dorpen geselecteerd in moeilijker bereikbare gebie-
den om te ondersteunen bij de wederopbouw. 

Na de eerste maanden van noodhulp is de focus nu, middels de 
donatie van Sam’s Kledingactie, vooral gericht op herstel van 
huizen, botenbouw en van levensonderhoud. 

Daarbij probeert Cordaid met haar lokale partners er direct 
voor te zorgen dat huizen en levensonderhoud op een 
dusdanige manier hersteld worden, dat ze gemeenschappen 
weerbaarder maakt voor toekomstige rampen. 
De gemeenschappen worden geïnformeerd over
 rampenplannen en risico analyses.

Een voorbeeld hiervan is het herbouwen van huizen. Cordaids 
partners bouwen samen met de gemeenschappen 223 basis 
huizen, die later eventueel door gezinnen uitgebreid kunnen 
worden. Het ontwerp betreft een traditioneel lokaal 
ontwerp, zodat huizen beter bestand zijn tegen toekomstige 
aardbevingen. 

In elk dorp zijn drie groepen aanwezig die helpen bij de 
wederopbouw:

> opslag groep: verantwoordelijk voor opslag van 
 materialen en distributie;

> timmergroep: verantwoordelijk voor het maken van 
 houten frames voor de huizen en bevat een aantal 
 mensen met ervaring in timmerwerkzaamheden;

> bouwgroep: verantwoordelijk voor het bouwen volgens 
 ontwerp. Per bouwgroep werken ongeveer 5 tot 7 mensen.

Voor wat betreft het levensonderhoud worden er nieuwe 
boten gemaakt. Veelal vissers zijn getroffen en hun boten zijn 
verwoest als gevolg van de aardbeving en tsunami. De boten 
worden door plaatselijke botenmakers gemaakt, maar omdat 
zij maar over een beperkte capaciteit beschikken worden er 
meerdere botenmakers ingeschakeld. Zo kunnen de vissers 
sneller weer aan de slag en zichzelf en families voorzien van 
voldoende voedsel. 

Resultaat voorjaarsacties 2019  

138.380 KILO!
Tijdens de zaterdagacties van dit voorjaar is 95.005 kilo 
kleding ingezameld. De doordeweekse acties leverden 
daarnaast nog eens 43.375 kilo op. Bij elkaar opgeteld 
hebben onze vrijwilligers dit voorjaar dus 138.380 kilo 
weten in te zamelen. Daarbij past een welgemeend bedankt!

Besteding gelden project Sulawesi Uw mooiste foto?
Elke uitgave van de nieuwsflits illustreren we met talrijke 
foto’s. Het spreekt nog meer tot de verbeelding als we door 
u zelf vastgelegde momenten aan iedereen kunnen laten zien. 
Dus heeft u foto’s waarop u zelf in actie bent te zien, van 
memorabele inzamelmomenten of bijzondere dingen die u zijn 
bijgebleven en waarvan u een plaatje heeft geschoten die u 
met ons allen wilt delen? 

Wacht niet en stuur uw foto(‘s) naar:  
info@samskledingactie.nl! 
In de volgende uitgave van de nieuwsflits worden 
de mooiste ingezonden foto’s geplaatst.
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De humanitaire crisis in Jemen blijft verergeren. Conflicten, 
ernstige economische achteruitgang en het door verwoesting 
wegvallen van essentiële openbare diensten, eisen een 
ongekend hoge tol voor de Jemenitische bevolking. Jemenieten 
worden geconfronteerd met meerdere crises als gewapende 
conflicten, ontheemding, risico op hongersnood en uitbraken 
van ziekten. Samen komt dit neer op de ergste door de mens 
veroorzaakte humanitaire crisis waarvan de wereld getuige is. 
80%  van de bevolking - 24,1 miljoen mensen - heeft humani-
taire hulp nodig, waaronder 14,3 miljoen mensen in acute nood 
die dringend onmiddellijke hulp nodig hebben om te overleven.

Aangezien het werk in Jemen erg moeizaam verloopt, 
bestemmen we de bijdrage naar een vervolgproject van 
de voorjaarsactie. Daarmee worden de aantallen verhoogt 
met 65 kwetsbare gezinnen in Ibb en Sana’a  die gedurende 
3 maanden maandelijks een cash voucher krijgen voor 
onderdak, voedselpakketten en hygiëne kits. Nu de winter 
voor de deur staat is de hulp nog meer nodig.  

Er is goed bericht over het huidige project; In juli jl. zijn 
Yamaan-medewerkers getraind met een projectmanage-
ment-training. De training heeft plaatsgevonden in Jordanië, 

omdat de trainers het gebied niet in konden. Ook is er 
goedkeuring van de overheid verkregen om met de 
activiteiten aan de slag te gaan. De eerste gezinnen zijn 
inmiddels geselecteerd. 
Voor het einde van de maand worden de eerste vouchers 
uitgedeeld. 

ACTIVITEITEN
> Capaciteitsopbouw van 195 personeelsleden in gezond-

heidsinstellingen, in hulpmiddelen en benaderingen voor 
gezinsplanning; gevolgd door een jaarlijkse opfriscursus.

> Ondersteuning van 30 gezondheidsfaciliteiten via een op 

maat gemaakt resultaatgericht financieringssysteem, tot 
verbetering van de kwaliteit van de zorg.

> Distributie van 15.000 vouchers aan kwetsbare vrouwen en 
meisjes, om hen gratis te voorzien van transport en  
toegang tot gezondheidsfaciliteiten voor veilige  
gezinsplanning in de provincie Utmah.

> 900 radio-uitzendingen uitgezonden, die 13 verschillende 
radiospots op het gebied van reproductieve gezondsheids-
zorg bestrijken.

> 100.000 jongeren (10-24 jaar oud) worden bereikt met  
uitgebreide / correcte informatie over reproductieve  
gezondheid en rechten via de Shabaab-telefoonlijn.

> 60 Bewustwordingssessies over reproductieve gezond-
heidszorg worden gehouden in 30 gemeenschappen 

 (waar voucher-programma actief is).

> 96 Reproductieve gezondheidszorg-sessies op middelbare 
scholen waarmee 2.500 jongeren zijn bereikt en 1.250 
hygiënekits worden verstrekt aan jonge meisjes.

Status project Jemen
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Stuur uw oplossing voor 1 december 2019 
naar info@samskledingactie.nl

Winnaars woordzoeker en “Raad de kilo’s” maart 2019
De oplossing van de woordzoeker in onze Sam’s Nieuwsflits van maart 2019 was “lentekriebels”. 

We zijn ontzettend blij met de vele goede antwoorden die we van u allen hebben mogen ontvangen, 

waarvoor dank! Uit de vele reacties is mevrouw Koolhaas als winnaar naar voren gekomen, ook zij 

heeft het juiste antwoord ingezonden en haar zullen we blij maken met een cadeaubon. “Mevrouw 

Koolhaas, van harte gefeliciteerd met uw prijs!”.

Naast de terugkerende woordzoeker was er ditmaal ook een extra prijsvraag in de nieuwsflits opge-

nomen: Raad de kilo’s.

Uit de vele ingezonden reacties bleek dat het schatten van de hoeveelheid kleding in de kooi lastig 

was, maar mevrouw Zwagerman bleek er een scherp oog voor te hebben. Met haar geschatte 

950 kilo was ze niet ver van het goede antwoord van 988 kilo verwijderd. Bijzonder knap, want 

kilo’s schatten is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook mevrouw Zwagerman zullen we blij maken 

met een cadeaubon.
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Na vele maanden van intensieve voorbereiding, honderden 
telefoontjes, minstens zoveel verstuurde posters en email-
berichten, zijn we zaterdag 21 september jl. gestart met de 
najaarsacties 2019!

Zoals altijd worden de weersvoorspellingen nauwlettend in de 
gaten gehouden. Het maakt natuurlijk een groot verschil of we 
in de stromende regen moeten inzamelen met z’n allen of dat 
we het geluk hebben dat ons een nazomer zon is gegund. Dat 
daar per zaterdag grote verschillen in zijn te constateren is wel 
duidelijk. Daar waar we op zaterdag 21 september vanwege de 
zomerse temperaturen met “het zweet op de pit” de zakken 
hebben versjouwd met z’n allen, moesten we zaterdag 28 
september alle zeilen bijzetten om de kleding droog en op de 

plek te houden. Deze verschillen van omstandigheden waren 
ook direct zichtbaar in de eerste resultaten van de acties. De 
eerste zaterdag hebben we op enkele kilo’s na de prognose van 
circa 14.000 kilo weten te behalen. 

De 2e zaterdag bleef helaas wat achter met het aantal kilo’s, 
maar ondanks de enorme weersverandering hebben we toch 
9.900 kilo weten in te zamelen (prognose circa 10.800 kg). 
Voor de eerste zaterdagen toch al een prachtig resultaat, maar 
we hebben nog 5 zaterdagen voor de boeg  dus met z’n allen 
de schouders eronder en gaan (weer of geen weer)!

Najaarsactie in volle gang!

Het lossen van de wagen van Heerkens, ook in Leek een 
strakblauwe lucht en zomerse temperaturen! 


