
CLOTHES	  DROP	  SYRIA	  LEIDEN	  

De	  weg	  die	  uw	  kleding	  en	  dekens	  afleggen:	  

Voordat	  u	  meedoet	  aan	  de	  actie	  Clothes	  Drop	  Syria,	  wilt	  u	  misschien	  weten	  wat	  er	  met	  uw	  kleding	  

en/of	  geld	  gebeurt?	  	  Hier	  volgt	  het	  traject,	  stap	  na	  stap:	  

1.	  	  	  	  	  De	  kleding	  die	  is	  verzameld	  op	  de	  speciaal	  daarvoor	  ingerichte	  plekken,	  wordt	  daar	  op	  (of	  net	  
na)	  9	  februari	  2013	  opgehaald	  door	  vrijwilligers.	  	  

2.	  	  	  	  	  Alle	  kleding	  gaat	  naar	  één	  verzamelpunt	  in	  Nederland,	  een	  loods	  of	  fabriekshal.	  De	  huur	  van	  
bestelbussen	  en	  vrachtauto’s	  bedraagt	  ongeveer	  1000	  euro.	  

3.	  	  	  	  	  In	  het	  centrale	  verzamelpunt	  wordt	  de	  kleding	  uit	  de	  vuilniszakken	  gehaald,	  nog	  even	  
geïnspecteerd	  en	  dan	  in	  andere	  zakken	  overgedaan,	  die	  met	  behulp	  van	  speciale	  apparatuur	  
vacuüm	  kunnen	  worden	  gezogen,	  waarna	  de	  platgeperste	  pakketjes	  in	  makkelijk	  stapelbare	  
dozen	  gaan.	  Het	  samenpersen	  van	  de	  kleding	  kost	  per	  10	  -‐20	  ton	  ongeveer	  500	  -‐	  1000	  euro.	  
	  Maar	  door	  deze	  wijze	  van	  verpakken,	  kan	  er	  veel	  meer	  kleding	  in	  één	  container	  mee	  en	  dat	  
scheelt	  transportkosten.	  

4.	  	  	  	  	  De	  dozen	  worden	  in	  de	  container	  geladen	  en	  deze	  wordt	  per	  vrachtauto	  naar	  een	  vrachtschip	  
gebracht,	  in	  de	  haven	  van	  Rotterdam.	  Van	  daaruit	  zal	  het	  schip	  naar	  Turkije	  varen.	  Afhankelijk	  
van	  de	  grootte	  en	  het	  gewicht	  van	  de	  container,	  kost	  dit	  transport	  tussen	  de	  1800	  en	  2600	  
euro.	  

5.	  	  	  	  	  In	  de	  Turkse	  haven	  zal	  het	  schip	  door	  de	  lokale	  autoriteiten	  nauwkeurig	  worden	  geïnspecteerd.	  
We	  beschikken	  over	  de	  juiste	  papieren,	  en	  hebben	  toestemming	  van	  de	  Turkse	  ambassade.	  
Toch	  wordt	  scherpe	  controle	  noodzakelijk	  geacht	  –	  hierdoor	  kan	  soms	  enige	  vertraging	  
ontstaan.	  	  

6.	  	  	  	  	  De	  internationaal	  erkende	  hulporganisatie	  in	  Istanbul,	  DENIZ	  FENERI	  ASSOCIATION,	  waarmee	  
het	  Syrische	  comité	  al	  samenwerkte	  bij	  de	  eerste	  container	  (deze	  inzameling	  werd	  geheel	  door	  
hen	  verzorgd)	  haalt	  de	  kleding	  met	  vrachtauto’s	  op	  en	  brengt	  alles	  naar	  ruime	  hallen,	  waar	  de	  
kleding	  wordt	  verdeeld	  over	  bestelwagens/bussen	  afkomstig	  uit	  vluchtelingen	  
gebieden/kampen	  in	  Syrië	  in	  het	  grensgebied	  met	  Turkije,	  het	  relatief	  veilige	  noorden.	  

7.	  	  	  	  	  De	  kleding	  wordt	  dus	  uiteindelijk	  naar	  vluchtelingen	  in	  Syrië	  gebracht.	  Er	  zijn	  twee	  scherp	  
bewaakte	  en	  controlerende	  grensovergangen	  die	  humanitaire	  hulpgoederen	  doorlaten.	  
Hulpactivisten,	  bekend	  bij	  leden	  van	  het	  Syrische	  Comité	  in	  Nederland,	  nemen	  de	  goederen	  op	  
het	  grensgebied	  in	  ontvangst	  en	  dragen	  zorg	  voor	  de	  verdeling	  in	  Syrië.	  	  

8.	  	  	  	  	  Eén	  of	  twee	  leden	  van	  het	  Syrische	  Comité	  (zie	  www.syrischecomite.nl)	  en	  Rogier	  Maaskant,	  
fotograaf	  en	  initiatiefnemer	  van	  de	  actie	  Clothes	  Drop	  Syria,	  reizen	  naar	  Turkije,	  de	  container	  
achterna	  -‐	  om	  te	  zien	  of	  alles	  goed	  is	  aangekomen	  en	  toezicht	  te	  houden	  op	  het	  
distributieproces.	  Zo	  kunnen	  we	  u	  blijven	  informeren,	  ook	  na	  uw	  gulle	  gift.	  
	  

Dat	  zorgt	  bij	  alle	  partijen	  voor	  een	  warm	  gevoel!	  	  	  


