
Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld.  

 

Op zaterdag 11 mei vindt in Lemelerveld de voorjaarsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten 
plastic zakken afgeven bij de Heilig Hart kerk. Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit dan 
apart verpakken en op de zak vermelden. 

Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar gekozen voor een nieuw project in Sulawesi,     
één van de grotere eilanden van Indonesië. 

Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, met 
aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood 
en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in kampen in 
de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en 
sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd in 
beslag nemen. 

Noodhulp 

 

Cordaid verleent noodhulp met een consortium van vijf lokale organisaties die in het verleden door 
Cordaid getraind zijn in het verlenen van noodhulp. Daarnaast werkt Cordaid met het Caritas 
netwerk dat vooral op Sulawesi veel noodhulpcapaciteit in het gebied heeft.  
 

Cordaid heeft via haar partners inmiddels aan meer dan 1000 mensen gezondheidzorg verleend via 
mobiele klinieken, er is ruim 40 ton rijst uitgedeeld, er zijn watertanks, waterfilters, hygiëne 
pakketten gedistribueerd en dekzeilen en kook benodigdheden uitgedeeld. Momenteel worden 
latrines gebouwd.  
Het lokale partners consortium heeft 10 dorpen geselecteerd in wat moeilijker bereikbare gebieden 
die zij de komende maanden willen steunen bij de wederopbouw. Ze gaan samen met de 
gemeenschappen inventariseren wat de prioriteiten zijn en hoe gemeenschappen zelf hun 
wederopbouw in de hand kunnen nemen met steun van Cordaid en partners. Daarbij zal er 
tegelijkertijd met gemeenschappen gewerkt worden aan het beter voorbereid zijn en beter kunnen 
reageren op toekomstige rampen, een werkwijze waar Cordaid veel ervaring in op heeft gedaan 
onder andere in de Filipijnen en Nepal.  
 
Cordaid kan hierbij niet zonder onze hulp dus: Helpt u ook mee? 
Voor meer informatie over Sam’s kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op 
www.samskledingactie.nl of bellen naar 088-20 80 100.  

http://www.samskledingactie.nl/

