
Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld.  

Op zaterdag 26 september vindt in Lemelerveld de najaarsactie van Sam’s Kledingactie voor Cordaid 
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 Brugkerk. Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit 
dan apart verpakken en op de zak vermelden. 
 
Sam’s Kledingactie heeft deze keer gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon 
water en sanitair. 
 
Lokale infrastructuur 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en 
de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat 
er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht 
hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.  
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor 
watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.  
 
Levensvatbare terugkeer 
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van 
bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. 
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. 
Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid 
gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een 
herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.  
 
Coronamaatregelen in Ethiopië 
Al deze levensreddende werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door de coronapandemie. 
Ethiopië heeft snel en moedig gereageerd op de coronacrisis, maar heeft te maken met beperkte 
financiële en personele middelen en weinig internationale steun. 
Al voordat de pandemie toesloeg, kampte Ethiopië met grote problemen, zoals etnische conflicten 
en natuurrampen door klimaatverandering. Deze problemen belasten de ziekenhuizen zodanig dat zij 
bij een versnelling van de verspreiding van het virus niet voldoende zorg kunnen bieden. 
In het project houdt Cordaid rekening met de instructies van de overheid. Hierdoor kunnen openbare 
bijeenkomsten van meer dan 4 personen niet plaatsvinden. Een belangrijk deel van de activiteiten 
bestaat uit vredesoverleg met de nomadische veehouders en de bouw van openbare projecten zoals 
ondergrondse watertanks, wateropslagplaatsen en dammen met een grote groep arbeidskrachten. 
Cordaid en partners werken nu samen met het districtsbestuur om een aantal activiteiten die van 
groot belang zijn voor de gemeenschap, zoals watervoorzieningen, op verantwoorde wijze toch door 
te kunnen laten gaan. Zodra het weer mogelijk is, zullen alle werkzaamheden weer worden hervat. 
 
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/

