
Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld.  

 

Op zaterdag 8 april vindt in Lemelerveld de kledinginzamelingsactie 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. 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen 

in Nood. Deze ontwikkelingsorganisatie biedt wereldwijd hulp aan de meest kwetsbaren, na een 

ramp of conflict. Naast het bieden van noodhulp, hecht Cordaid Mensen in Nood veel belang aan 

preventie en voorbereiding. Een integrale aanpak, die werkt.  

  

Dit voorjaar gaat de opbrengst van de kledingactie naar Zuid Soedan. 

Door wederom een tekort aan regen in het afgelopen seizoen dreigt er weer een hongersnood in 

Noordoost-Nigeria, Somalië, Zuid Soedan en Jemen. In totaal lijden 20 miljoen mensen in deze en 

omliggende landen aan ernstige ondervoeding. In Zuid Soedan kan het aantal ondervoede mensen 

oplopen tot 5,5 miljoen, ruim de helft van de bevolking.  

Door het aanhoudende geweld zijn op verschillende plaatsen tienduizenden mensen hun dorpen 

ontvlucht. En de mensen die bleven hebben hun land niet kunnen bewerken omdat het te gevaarlijk 

was en de toekomst onzeker. Daarom is er nu geen of weinig voedsel en er is ook nog eens sprake 

van extreme droogte. Rondtrekkende veehouders gaan op zoek naar water en gras wat de druk op 

de schaarse hoeveelheden voedsel en water verder opvoert. 

 

“Om levens te redden moeten we nu in actie komen”, aldus Cordaid. 

Hulp verlenen in afgelegen en onrustige gebieden is extra lastig en daarom wordt er samengewerkt 

met de lokale hulporganisatie UNIDO (Universal Intervention and Development Organization). 

Momenteel verstrekt Cordaid extra voedzaam eten, waterzuiveringstabletten, ORS (een middel 

tegen uitdroging) visgerei, zaden, landbouwgereedschappen, zeilen, dekens en sanitaire 

voorzieningen aan de zwaarst getroffen mensen. 

 

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/

