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Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s
Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op 6 en 7 april 2018 vindt in Ruurlo de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte en nog
bruikbare kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven bij het volgende adres:
Innamepunt: Gemeentecentrum Protestanse Kerk “de Sprankel”, Domineesteeg 12
te Ruurlo.
Tijd: vrijdag 6 april 19 - 20 uur en zaterdag 7 april 10 - 11 uur.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een bijzonder project in de
Centraal Afrikaanse Republiek: “geef kinderen een school ”.
Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar
Situatie: Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden
in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Dit project wordt
uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en
kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun
afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed
presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.
Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar
en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit
kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal
hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen.
Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en
schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen
staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.
Help mee met uw oude textiel: Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor
Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks
honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding
wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.
Uw gift in de vorm van uw kleding en schoeisel doneren helpt hen. Alvast onze
hartelijk dank namens Sam’s Kledingactie.

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken
op www.samskledingactie.nl.

Coördinatie via de Diaconie van de Protestanse Kerk
Ruurlo-Barchem, Dick Brinkhuis (0573-451089).

