
In de Democratische Republiek Congo (DRC), een land dat 

al jaren worstelt met de gevolgen van extreme armoede en 

continue oplaaiende conflicten, gaan 5,2 miljoen kinderen niet 

naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op 

de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor 

de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen 

niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op 

hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishou-

den te zorgen of om op het land te werken.  Ook als ouders 

ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelf-

sprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij 

zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes 

en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet 

naar school te gaan of op school te blijven. 

Door de gevolgen van het her en der continu oplaaiende 

conflict, is het onderwijs in DRC zwaar verwaarloosd en zijn 

de omstandigheden op school voor kinderen ook een reden 

om niet naar school te gaan of op school te blijven.  

Zo moeten kinderen vaak op de grond zitten, is er geen goed en 

niet voldoende lesmateriaal, zijn er te weinig leraren en zijn de 

schoolgebouwen in slechte staat. Voorzieningen zoals aparte, 

afsluitbare en hygiënische toiletten en water ontbreken vaak.

Hoewel er ook vooruitgang is geboekt (het percentage kinderen 

dat de basisschool afmaakt is bijvoorbeeld gestegen van 29% 

in 2002 tot 70% in 2014) is DRC nog steeds een van de landen 

met het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen.

De harde cijfers:

• 5,2 miljoen kinderen in DRC gaan niet naar school;

• Bijna 3 op de 10 meisjes in DRC gaan niet naar de 

 basisschool, vallen uit of halen het basisschoolexamen niet;

• 42% van kinderen in de provincie Kasai Centraal is nooit  

naar school geweest.

Veilig naar de basisschool
De slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen zijn 

voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar 

school gaan. Daarom renoveert Cordaid samen met de ge-

meenschappen in onder andere de stad Kananga in de provincie 

Kasaï Centraal in totaal 25 scholen en klaslokalen en worden 

waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd.

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook 

materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie 

van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met 

preventiemiddelen tegen infectie met Corona. 

De verbeteringen op een rij
1. 25 scholen renoveren door het opknappen van klaslokalen, 

inclusief de aanschaf van schoolborden en bankjes, en het 

bouwen van latrines. 

2. Radio-uitzendingen over lesmateriaal ontwikkelen en 

 uitzenden zodat kinderen thuis gewoon hun 

 schoolwerk kunnen afmaken;

3. Voor 100-200 scholen COVID-19 preventiekits aanschaffen 

om ervoor te zorgen dat de leerlingen en leraren op een 

veilige manier op school kunnen zijn.

SAM’S NIEUWSFLITS
Betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in Kananga DRC 

SAMEN GOED VOOR ELKAAR

December 2020

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL!
Samen met de vrijwilligers van Sam’s Kleding

actie zorgt Cordaid ervoor dat de kinderen in DRC 

betere leeromstandigheden krijgen op school.  

 

Met een bijdrage van € 25.000,- bouwt Cordaid 

9 toiletgebouwen met ieder 5 toiletten, zodat de 

kinderen betere hygiënische omstandigheden op 

school krijgen dan voorheen. 

www.samskledingactie.nl | 088-2080100



Beste mensen,
2020 zit er bijna op. Het is voor ons allen een vreemd jaar geweest. Het corona-
virus heeft voor iedereen gevolgen gehad waar het zijn contacten met anderen 
betreft. Ook voor Sam’s Kledingactie heeft dit gevolgen gehad. Zoals jullie 
allemaal wel weten hebben we moeten besluiten om de meeste voorjaarsacties 
af te blazen, omdat die niet goed te verenigen waren met de op dat moment gel-
dende maatregelen van de overheid. Ook andere activiteiten, zoals het ophalen 
van kleding bij depots hebben we met gezond verstand aangepast om binnen de 
regels te kunnen blijven. Alle depothouders bedankt voor jullie begrip en mede-
werking!
De najaarsacties konden binnen het coronabeleid gelukkig wel doorgaan, waarbij 
uiteraard goed rekening gehouden is met de 1.5 meter regel en andere maatrege-
len. Deze acties hebben bovenmatig goed gepresteerd zodat we een deel van het 
verlies van het voorjaar weer een beetje hebben kunnen goedmaken.
Het project in Ethiopië wat we voor 2020 gekozen hebben is opgestart, maar 
heeft door het coronavirus begrijpelijkerwijs wel wat achterstand opgelopen. De 
lokale partner van Cordaid heeft ons verzekerd dat ze zeker hun uiterste best 
doen om alle doelen alsnog te behalen. 
Voor volgend jaar hebben we de keuze laten vallen op een project in de Demo-
cratische Republiek Congo. Zoals de meeste van ons weten is dat land al vele 
jaren onrustig. Dit heeft ernstige gevolgen voor het onderwijs, vooral voor de 
allerarmsten en goed onderwijs is de beste manier om je uit de armoede op te 
werken. Cordaid en haar lokale partners proberen in DR Congo het onderwijs 
in bepaalde regio’s weer toegankelijk te maken voor iedereen. Scholen worden 
opgeknapt en er wordt een systeem opgezet zodat de kinderen weer veilig 
naar school kunnen. Wij willen dit project ondersteunen met een bijdrage aan 
het rehabiliteren van gebouwen en toiletvoorzieningen. Hopelijk hebben we het 
aankomende jaar het coronavirus onder controle, zodat we onze activiteiten van 
Sam’s weer op een normale manier kunnen uitvoeren. 
Voor nu willen wij als bestuur alle vrijwilligers en het team van Sam’s hartelijk 
danken voor al het werk wat zij dit jaar, vaak onder uitzonderlijke omstandighe-
den, hebben gedaan om onze doelen te bereiken.

            Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021!

Wim, Gijs en Johan 

Stoppers
De heer Van de Ven uit de Mortel heeft in 2020 zijn 
laatste inzamelacties in Gemert en De Mortel georga-
niseerd. Meneer stopt vanwege de geringe opbrengst 
en de respectabele leeftijd die meneer inmiddels heeft 
bereikt. 

Mevrouw Hoogers uit Duizel heeft ook in 2020 haar 
laatste inzamelactie op het thuisadres georganiseerd. 
Na jarenlange inzet wordt mevrouw in april 2021 82(!) 
jaar en vindt zij het mooi geweest. 

De familie Lammertink-Groothuis uit Hengevelde, al 
sinds 1989 verbonden aan Stichting Sam’s Kledingactie, 
stopt met haar inzamelacties aan huis. Vanwege de per-
manente uitzet van inzamelcontainers in de omgeving 
levert de actie niet zoveel kleding meer op en weegt het 
niet meer op tegen alle inzet en moeite om de acties te 
organiseren. 

De heer Vos uit Bilthoven heeft na bijna 28 jaar besloten 
te stoppen met het organiseren van de inzamelacties bij 
de RK Parochiekerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand in 
Bilthoven. 

Na jarenlange inzet vanuit de Vrouwen van Nu heeft 
mevrouw van Beerendonk uit Best besloten te stoppen. 
Jarenlang was mevrouw het bekende gezicht van het 
depot in Best, maar eind juli 2020 heeft zij besloten het 
depot te sluiten.

Mevrouw Jansen-Bouwmeester uit Heumen heeft 
sinds 1994 als vrijwilliger en actiecoördinator de 
actie bij de heer Kerkhof uit Heumen georganiseerd. 
Na ruim 26 jaar is het genoeg geweest en zal de actie 
in Heumen dit jaar voor het laatst gehouden worden.

Jarenlang hebben de heer en mevrouw Wolf uit 
Giesbeek zorggedragen voor het containerbeheer bij 
de plaatselijke kerk en de inzamelacties op het thuis-

adres. Helaas is hier in 2020 een einde aan gekomen 
doordat de gemeente ons verzocht heeft de containers 
in Giesbeek te verwijderen om plaats te maken voor 
de containers van een andere organisatie. Ondanks 
meerdere pogingen de gemeente op andere gedachten 
te brengen, is dit helaas niet gelukt. Zowel wij, als de 
heer en mevrouw Wolf waren bijzonder teleurgesteld. 
De familie Wolf was zelfs zo teleurgesteld dat zij ook 
stoppen met de inzamelacties.

Mevrouw Arkenbout heeft een lange tijd geleden de 
actie van haar moeder overgenomen. Ondanks alle 
inzet en gedane moeite kende de actie in Rockanje de 
afgelopen jaren een zeer geringe opbrengst, waardoor 
mevrouw Arkenbout heeft besloten de inzamelacties te 
beëindigen. 

Met het sluiten van de Sint Franciscus Kerk in Babberich 
komt er helaas ook een einde aan de inzet van de heer 
Verberkt. Jarenlang was de heer Verberkt hét gezicht 
van de inzamelacties in Babberich, maar door het 
sluiten van de kerk, het coronavirus en de respectabele 
leeftijd die meneer inmiddels heeft bereikt, was 2019 
uiteindelijk het laatste jaar dat er een inzamelactie in 
Babberich werd gehouden.

Langs deze weg willen we iedereen ontzettend 
bedanken voor alle inzet en de vele kilo’s die u voor 
onze stichting heeft ingezameld!

OP DE VOLGENDE ZATERDAGEN 
WORDT INGEZAMELD VOOR DE 
BOUW VAN LATRINES IN DE 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
• Zaterdag 20 maart 2021

• 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 

of bel 088-2080100



Doel voorjaarsacties 2021
Elk jaar proberen we met de opbrengsten van onze inzameling 

een bij onze stichting passend doel te ondersteunen. Voor het 

aankomende jaar hebben we gekozen voor een Cordaid project 

in de Democratische Republiek Congo (DRC). Onze financiële 

steun zal worden ingezet voor de bouw van latrines (openbare 

toiletten) en verdere verbeteringen voor de schoolkinderen in 

de DRC.

Voor aanvullende informatie zie de voorpagina van deze 

nieuwsflits of onze website www.samskledingactie.nl.

Najaarsacties 2020
Vol spanning werd het nieuws op de voet gevolgd. Natuurlijk 

waren alle voorbereidingen getroffen, maar lieten de 

maatregelen als gevolg van het coronavirus het toe om de 

acties door te laten gaan? Het verlossende antwoord kwam 

en zo konden we op 12 september 2020 starten met de eerste 

van de maar liefst 8 (!) inzamelzaterdagen. Het resultaat mag 

er zijn lieve mensen. Samen met jullie hebben we gedurende 

de doordeweekse acties en de zaterdagacties maar liefst 

186.185 kilo ingezameld! Dank aan iedereen die heeft 

bijgedragen aan dit prachtige resultaat!

Verstrekken van informatie 

over het coronavirus aan de 

kinderen in DRC

Halsteren 2020

Enschede volle wagen 
Heerkens Transport

Sint Plechelmusplein 
Deurningen 2020

 
St. Jan Kerk 
te Enschede 2020 Hillegom 2020

Lisse 2020

Rhoon 2020

2020
Nieuw Vossemeer

Tinte 2020 dochter van 

Transporteur Van Noord 

helpt met laden

Brielle 2020

Huidige latrine in DRC

Overlijdensbericht
Helaas bereikte ons onlangs het droevige bericht dat de 

heer Timmerman uit Broek op Langedijk is overleden. 

Sinds 1993 is de heer Timmerman het bekende gezicht 

van het depot in Broek op Langedijk geweest. Wij wensen 

de nabestaanden en familie van de heer Timmerman 

sterkte met dit enorme verlies. Het depot in Broek op 

Langedijk wordt voortgezet in beheer van de heer Ten 

Bruggencate.

Resultaat najaarsacties 2020

186.185 KILO! 
Terug van weggeweest!
Mevrouw van Veen uit Wormerveer is terug van weggeweest. 

Waar in 2019 de kerk gesloten werd en er daarmee een einde 

dreigde te komen aan de inzamelacties in Wormerveer, wist 

mevrouw van Veen in 2020 Buurthuis De Lorzie bereidt te 

vinden als nieuwe inzamellocatie.

Nieuw depot
Graag verwelkomen we mevrouw Van der Molen uit Sneek als 

nieuw inzameldepot! In augustus 2020 heeft mevrouw zich 

aangemeld als nieuw inzamelpunt en kunnen de mensen bij 

mevrouw thuis de kleding en schoenen inleveren. De eerste 

opbrengsten hebben we inmiddels op mogen halen en die zijn 

veelbelovend!

SAMEN GOED VOOR ELKAARwww.samskledingactie.nl | 088-2080100



Winnaar puzzel juli 2020
De oplossing van de puzzel in de nieuwsflits van afgelopen 

juli was “watervoorziening”. We zijn ontzettend blij met de 

vele goede antwoorden die we van u allen hebben mogen 

ontvangen!

Mevrouw Sibum van het parochiesecretariaat Sint Urbanuspa-

rochie in Nes a/d Amstel is uit de vele reacties als winnaar naar 

voren gekomen. Van harte gefeliciteerd met uw cadeaubon! 

SAMEN GOED VOOR ELKAAR

Prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig 2021

4 letters

nood

Sams

hulp

team

raam

kilo

doen

Leek

goed

5 letters

samen

actie

maand

6 letters

corona

doneer

poster

koffie

7 letters

donatie

kleding

Cordaid

8 letters

zaterdag

9 letters

projecten

container

opbrengst

10 letters

vuilniszak

12 letters

vrijwilliger

najaarsactie

13 letters

saamhorigheid

Oplossing
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Alle woorden die bij deze puzzel staan passen in het diagram. De woorden staan gerangschikt op 

het aantal letters. Om u een beetje op weg te helpen hebben we alvast een letter ingevuld, van 

daaruit kunnen de overige woorden in het diagram worden gelegd. Veel plezier en succes!

Stuur uw oplossing voor 1 februari 2021 
naar info@samskledingactie.nl www.samskledingactie.nl | 088-2080100


