Doe mee met Sam’s Kledingactie Lemelerveld.
Op zaterdag 1 mei vindt in Lemelerveld de voorjaarsactie 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 het parochiecentrum van de Heilig Hart Kerk.
Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit dan apart verpakken en op de zak vermelden.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen wij
helaas niet aannemen.
Bij het brengen van de kleding is het vanzelfsprekend dat men zich aan de coronaregels houdt, deze
zijn inmiddels bij iedereen wel bekend.
Sam’s Kledingactie heeft deze keer gekozen voor hulp aan Congo voor betere leeromstandigheden
voor schoolkinderen.
Geen onderwijs door armoede en conflicten
De Democratische Republiek Congo worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en
continue oplaaiende conflicten. Hierdoor 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 huishouden te zorgen of
om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak
vanzelfsprekend 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.
Duurzaam veilig naar de basisschool
Omdat de slechte staat van de scholen en de beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn
aan het feit dat kinderen niet naar school gaan, wil Cordaid hulp bieden.
Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal
de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en
sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen
en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd.
Corona preventiekit
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.
Cordaid kan hierbij niet zonder onze hulp dus: Helpt u ook mee?
Projecten
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

