
Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld.  

Op zaterdag 25 september vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Cordaid 
Mensen in Nood plaats. U kunt dan van 09.00 tot 12.00 uur uw gebruikte kleding en schoeisel in 
gesloten plastic zakken afgeven bij de Brugkerk.  

Dit najaar is de opbrengst van de kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda. 

Uw steun is onbetaalbaar 
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar 
school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst 
voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie 
er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet naar school gaan of na Covid-19 niet terug 
zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer 
kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun 
toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.  
 
Coronamaatregelen in Oeganda helpen kinderen weer naar school. 

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes.  
Daarom werkt Cordaid in Oeganda aan beter onderwijs. 
Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt. Sinds 1997 is basisonderwijs gratis. 
Zo’n 94% van de kinderen gaat naar de lagere school maar 67% maakt deze ook af en slechts 24% van 
de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs. Het voltooiingpercentage zal naar verwachting 
aanzienlijk afnemen door COVID-19, tenzij scholen en gemeenschappen stevige maatregelen nemen 
om leerlingen aan te moedigen weer naar school te gaan. 
 
Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen 

Het lijkt er op dat de scholen binnenkort allemaal zullen heropenen. Maar veel ouders zijn gewend 
hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te 
doorbreken door ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere 
toekomst voor hun kinderen. Ze zorgen dat scholen met ouders gaan praten om ze ervan te 
overtuigen hoe belangrijk de basisschool is. 
Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds 
COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de kinderen 
geen geld meer verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ouders 
extra door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een uniform zit. 
 

 
Cordaid kan hierbij niet zonder onze hulp dus: Helpt u ook mee? 
 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en 
over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl 
 

 

 

http://www.samskledingactie.nl/

