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Voorwoord 
Het is lente. De weergoden zijn ons deze winter goed gezind geweest. Geen sneeuw, gladheid en lange kou, 
maar bijna lente temperaturen. Voor ons komt de drukke tijd er weer aan, brieven voor de gezinnen en 
scholen die gemaakt moeten worden en verstuurd, financiële berekeningen voor de kosten en wat er meer bij 
komt kijken, aanpassing van de website etc. In december hebben we in de grote kerk te Schagen gestaan op 
de Goede Doelen Kerstmarkt georganiseerd door het Platform Schagen. Hier zijn veel kaarten verkocht en 
onze actie met een grote vlieger waar je de lengte van moest raden, sloeg goed aan. De prijs voor wie het er 
dichtst bij zat, was een echte Balinese vlieger. Omdat wij zelf ook niet de lengte wisten, bleef het tot het eind 
spannend hoe lang de vlieger was. Aan het eind van de markt werd hij zeer nauwkeurig gemeten, de lengte 
was exact 3 meter 95 centimeter en 5 millimeter (395,5 cm). 
In februari hebben we op de rommelmarkt van Warmenhuizen gestaan, daar was de opbrengst niet veel. Maar 
ja, die middag waren er schaatswedstrijden op tv met Nederlanders op de Olympische Spelen, dus weinig 
bezoekers en de markt sloot daardoor ook eerder. Volgende keer beter. 
Het voorjaar gaat het wat betreft markten even rustig aan in verband met mijn gezondheid, maar hopelijk 

kunnen we de tweede helft van het jaar weer diverse markten bezoeken. Wel gaan er weer diverse spullen op 
internet en proberen de belangrijkste spullen zo te verkopen. Veel leuke spullen zijn er binnen gekomen van 
diverse donateurs dus er zal weer volop verkocht kunnen worden. Hiervoor onze dank aan alle gulle gevers. 
Helaas kreeg onze computer erge kuren en omdat internetbankieren met XP niet meer veilig zou zijn, ben ik 
tijdens actiedagen op pad gegaan voor een nieuwe. Het was wel even zoeken, want ja er is zoveel en wat 
moet je nou kopen? Iedereen heeft daar wel een andere mening over, het lijkt wel het EK voetbal, 1 elftal op 
het veld en 14 miljoen coachen aan de zijlijn. Na enig gepuzzel kwam ik er toch uit en heb ik een all-in-one 
aangeschaft, dus computer en scherm in één. Dit kost minder ruimte en scheelt een hoop kabeltjes dus meer 
ruimte voor andere dingen. Wel kostte het daarna een paar avonden om uit te vinden hoe Windows 8.1 
werkte, wat een verschil! Je mag zowat wel opnieuw naar school. Dus wat je ondertussen weet, is weer 
veranderd, het lijkt onze regering wel. Een echte verbetering is dat het opstarten nu geen 5 minuten meer 
duurt maar slechts 30 seconden. Deze computer hebben we privé gekocht o.a. voor het werk van  
Sama-Sama. Omdat er in de nieuwe Office geen FrontPage meer zit, waar ik de website mee maakte, moet ik 
ook op zoek gaan naar andere software om de website bij te kunnen houden en pagina’s te veranderen. Maar 
mocht er iemand zijn die genoeg kennis heeft van websites maken en het leuk zou vinden om onze site te 
doen?.... Ik hou me aanbevolen. 
Qua transparantie voor onze IBAN status is het verplicht enkele zaken als jaarrekening, jaarverslag etc. te 
publiceren. Inmiddels hebben wij het nieuwe financiële verslag van 2013 binnen van de boekhouder, dus die 
staat ook op deze site. Wilt u die eens rustig nalezen dan kan dat op: www.geef.nl/doel/998/transparantie.  
 
 
 
Cas van Dijk, 
voorzitter 
 
 
 
 
 

http://www.geef.nl/doel/998/transparantie


Even stil staan bij 
†  Begin februari 2014 overleed I Nengah Sudiarsa onverwachts.  
Nengah is vader van Widia en Robby die wij met ons allen al tien 
jaar steunen. Ketut Mudanis is getrouwd met Nengah en blijft 
achter met twee kinderen van 13 en 16 jaar. Beide ouders heb-
ben wij ontmoet op Dasa Wana Resort in 1997.  
Nengah kreeg hout in zijn voet, dit raakte ontstoken. Op vrijdag 
werd hij ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis, het was al te 
laat voor een tetanus injectie en op zondagmorgen is Nengah 
aan tetanus overleden.  
Ketut Mudanis en de kinderen zijn enorm geschrokken, verdrietig 
en voelen zich alleen zonder hun echtgenoot en vader. Gelukkig 
bleven de kinderen naar school gaan ondanks dat het zo moeilijk 
was en kregen zij allen veel steun. Het gezin is flink ondanks het 
verdriet. Ketut ging met twee weken alweer aan het werk omdat zij niet alleen thuis wilde zitten.                                                                                     
Wij wensen Ketut en de kinderen heel veel liefs, kracht en vertrouwen toe met het missen van Nengah. 
Die bijzondere en mooie lach op Nengahs gezicht met onze laatste vakantie, zullen wij nooit meer vergeten….. 
Lieve Nengah, dat je de rust mag vinden en je gezin kan steunen in de toekomst. 
 
 
Brieven van ouders, kinderen en scholen 
Ouders: 
╔  31 Augustus 2013 
Dear ….. We hope everything is fine with all of you. I am appologize to you for late answer your letter  
St Sama-sama foundation last month. We are happy sama-sama foundation shall helf me/my daughter again, to 
continous next study @ (SMP = Sekolah Menengah Pertama) or premary school. We, our family verry happy be-
cause Windy succesfull to finished @ elementary school with always top ranking from 6 years ago. For a better  
future Windy has to continous next school, we chose good goverment school close from where we leave in  
Sanur. Online registration do on July, hundred of student joint on selection Academic test but only around 15% 
succesfull. Windy so happy get best opportunity to study in this school from where we leave it’s about 1 km to  
the location, 20 minutes by foot and 5 minutes by motorbike. After academic test it pass, we sould be prepare  
for buy new uniform: Blue + white (monday-tuesday), blue + batik (wednesday-tursday), dark brown + brown  
(seap) friday-saturday, sport wear + sport shoes, black shoes for normal day, modular book (school recommend-
ded), writer book, pen, pencil, spidol, drawing book, water colour, ruler etc, school donation for september 2013. 
(Next month) >>school commitee. And now………. Windy just start school, she verry happy with new school,  
new friends, new teacher but she must study more hard because more difficult academic study. School time is  
from 07.30 am to 13.00 pm every day and 6 days a week. And 2 time a week Sunday + tursday from 14.15 pm  
to 16.00 pm she take private group extra matematic study – and on Friday afternoon: 15.00 pm she take  
balinese dancing class untill 17.00 pm. She sould be busy always. …..”Agus Kurniawan” he is my son now al- 
ready @ second class / kelas 2. He also verry smart, this years got top ranking from 40 students. Following this  
letter also I put some bill (nota) what was I spending to support my doughter school equepment. For sama-sama 
foundation, I wish big thanks to support our dougter – Windy. We hope next time Windy get better future together 
with st. sama-sama foundation. THANKS, TERIMA KASIH. Our warm regards, Made Wilasa 
(Wilasa, vader van dochter Windy 13 jr, krijgt hulp v.a. 2008 + zoon Kurniawan 8 jr, nieuwkomer juli 2014.)  
 
Inhoud: Beste ….., Wij hopen dat alles goed is met u allen. Excuses voor het late antwoord op uw brief van af-
gelopen maand. Wij zijn blij met de s-s hulp aan mij en mijn dochter, om de vervolg opleiding (SMP) te continu- 
eren. Onze familie is erg blij omdat Windy de lagere school succesvol heeft afgesloten, met een constant top 
resultaat in 6 jaar. Voor een betere toekomst moet Windy doorgaan met de vervolg opleiding, we hebben een 
goede staats school gekozen, dicht bij huis. In juli was de registratie, honderd studenten deden de toelatings-
test, 15% hadden succes. Windy is zo blij met deze goede kans om op deze school te studeren, het is onge- 
1 km vanaf huis, 20 min lopen, 5 min met brommer. Na de toelatingstest kochten wij nieuwe uniformen: blauw 
+ wit (maandag-dinsdag), blauw + bewerkt (woensdag-donderdag), donker bruin + bruin (vrijdag-zaterdag), 
sportkleding + - schoenen, doordeweekse zwarte schoenen, module boek (advies school), schriften, pen, pot-
lood, viltstiften, tekenboek, waterverf, liniaal etc., schooldonatie september 2013. (Oktober school comité.)  
Nu start Windy met school, ze is erg blij met de nieuwe school, nieuwe vrienden en docenten, maar ze moet 
nog meer studeren omdat de opleiding moeilijker is. Schooltijd is dagelijks 07.30 - 13.00, 6 dagen per week.  
2 Keer per week zondag en donderdag van 14.15 - 16.00 extra privé lessen wiskunde en vrijdag namiddag 
15.00 Balinese dansles tot 17.00. Ze is altijd druk bezig. Mijn zoon Agus Kurniawan zit al in de 2e klas. Hij is 
ook erg slim, dit jaar top resultaat van 40 leerlingen. Bijgesloten een rekening van aankoop schoolbenodigdhe-
den. Sama-Sama, onze grote dank voor de hulp aan Windy. Voor de toekomst hopen wij nog meer succes 
voor Windy en s-s. BEDANKT! Warme groeten, Made Wilasa. 



Kinderen: 
╔  July 2013 (op vrolijk briefpapier) 
How are you? I and my family in Bali are fine. “Thank’s you so much for the help that you gave to me. I hope it  
can help me in achieving my future goals in school, and I will use it as well as possible ….. once again thank’s  
you very much”….. Greeting from Bali, Nova  
(Red. Nova Sudarsana is een zoon van Kaler, hij krijgt hulp sinds 2005. Komende tijd zal Sudarsana het druk  
hebben met zijn eindexamen van de High School.) 
 
Inhoud: Hoe gaat het met u? Met mij en mijn familie op Bali gaat het goed. “Heel veel dank voor de hulp dat u 
aan mij gaf. Ik hoop dat het mij kan helpen in het bereiken van mijn toekomst doelen op school en ik wil het zo 
goed mogelijk benutten ….. nogmaals heel hartelijk bedankt” ….. Groeten uit Bali. Nova. 
 
╔  July 2013 (op vrolijk briefpapier) 
For you!!! Thank’s for your help that you have for we are to give ….. The lord may to give that expenses for you 
edequate. That already to give for help that difficult people ….. More quite thank’s you very much!! …..  
Greeting from Bali. Sudarma and Anik 
(Red. Sudarma en Anik zijn zoon en dochter van Netep, dit gezin krijgt sinds 2007 hulp.) 
 
Inhoud: Voor u!!! bedankt voor de hulp die u geeft aan ons. Dat de Heer u geld geeft voor hulp. Dat gegeven  
kan worden aan arme mensen. Heel veel dank!! Groeten uit Bali. Sudarma en Anik. 
 
Scholen: 
╔  Tamanbali, 5 Nopember 2013 
Greetings of peace for all of us, 
We are a big family on behalf of the country primary school 
Tamanbali subdistrict of Bangli Regency Bangli, say many 
thanks for the help already provided education for our student 
named Pande Putu Suryawati prior to our student. We hope 
this relationship may be continued by either because this is 
very beneficial for us. Especially for our student who despe-
rately need help because their economic standard of educa-
tion is very minimal. This will be our motivation on the future 
for the better. The end of words we are saying thank you. 
I Nyoman Sukarda, headmaster of SD N1 Tamanbali 
(Red. Het gezin moest verhuizen om opa en oma te ondersteunen in het dagelijks leven. Dus een andere 
school voor Suryawati. In Bali is de familieband heel sterk, dit is hard nodig omdat er geen uitkeringen zijn.) 
 
Inhoud: Groeten van vrede voor ons allen. Wij, één grote familie van de gehele lagere school in Tamanbali in  
de gemeente Bangli, zeggen u veel dank voor de gegeven hulp aan onze leerling Pande Putu Suryawati in  
eerste instantie, en onze studenten. Wij hopen dat deze hulp door kan blijven gaan voor beide partijen omdat  
dit ons erg helpt. Speciaal voor onze leerling die zeer zeker deze hulp nodig heeft omdat hun economische  
gezin standaard zeer minimaal is. Dit zal onze motivatie zijn voor een betere toekomst. Wij eindigen nogmaals  
met onze hartelijke dank. I Nyoman Sukarda, hoofdmeester van SD N1 Tamanbali. 
 
Ook meespelen in de Vriendenloterij? 
Er zijn elke maand leuke prijzen te winnen, zoals een dagje uit met 4 personen, een keuzekado, of een twee 
persoons Wellness bon etc.. Ook als u al meespeelt, maar voor een onbekend doel, kunt u altijd uw doel wijzi-
gen naar meespelen voor Stichting Sama~Sama Foundation. Hoe? Hier volgt de aanwijzing. 
Bel 0900-3001400 en geef dan door dat uw lot voortaan gaat meespelen voor SAMA-SAMA uit Tuitjenhorn. 
U helpt ons er enorm mee want dit is een vast inkomen voor de stichting. 
 

Beamer nodig? Lekker groot voetbal kijken? 

U kunt bij ons een beamer huren voor een klein bedrag wat ten goede komt van St. Sama-Sama. 
Voor verdere informatie kunt u ons altijd bellen of mailen. 
 
 
Financieel Verslag 
Hierbij presenteren wij u de financiële gegevens betreffende het jaar 2013. Elk jaar wordt het financieel jaarver-
slag anders gepresenteerd. Dit omdat er extra informatie aan toegevoegd zal worden, om zo de financiële situatie 
steeds van diverse kanten te belichten. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn beantwoorden wij deze 
graag. Wilt u een Jaarverslag van het Administratiekantoor ontvangen, kunt u deze bij ons opvragen. 
 



Inkomsten 2013 
Donateurs            € 4.944,10   
Donateurs via Rabo  1.735,65 
Donateurs via kas       27,45  
Project 3 studenten  1.960,00 
Fondsen eenmalig     500,00 
Sponsor/Vriendenloterij    721,00 
Acties  bank + kas                                   884,60   
Rente         486,65 
Rente ING spaar     236,65 
Rente Fortis/AMRO depo    250,00     
           ----------------        
Totaal            €  6.315,35 
 
Uitgaven 2013 
Projecten schooljaar 2013-2014        €  6.266,00 
Proj. schooljaar 2013-2014 3.556,00 
Proj. nieuwe 4e student    875,00 
Proj. 3 studenten             1.835,00 
Proj. vooruit 2014-2017             4.375,00 
Proj. schooljaar 2014-2015 1.750,00 
Proj. 4e student 2014-2017 2.625,00 
Administratiekantoor                        328,21 
Bankkosten                            210,56 
            ---------------  
Totaal            € 11.179,77 
 
Saldo 31 december 2013   - €  4.864,42 negatief. 
Het negatieve saldo komt zoals voorzien en bedoeld, uit daarvoor gereserveerde buffer.  
 
Opmerking:  
I.v.m. gunstige koersontwikkeling zijn er projectkosten van 2014-2017 vooruit gereserveerd.  
Daardoor dit jaar 2013 hoge projectkosten. 
 
Met vriendelijke groet, Toos van Dijk, penningmeester. 
 
Wat heeft St. Sama~Sama ondertussen bereikt 
We willen u graag op de hoogte houden van wat wij allemaal bereikt hebben met uw hulp. 
Al met al is er alweer een jaar voorbij en wat gaat de tijd toch snel. Vorig jaar vierden wij nog met zijn allen het 
10 jarig bestaan van Sama~Sama. Daar zijn we nog steeds zo blij mee. Maar vooral zijn we blij met u en wat u 
voor ons en de kinderen doet. Dankzij uw hulp hebben wij 47 kinderen naar school kunnen laten gaan.  
De kinderen zijn verdeeld over 33 gezinnen in zuid-oost Bali. Het gebied van de totale nu actieve 31 scholen is 
intussen wel wat uitgebreider dan Karangasem en ligt ondertussen tussen Denpasar – Singaraja – Amlapura - 
Sanur. De afgelopen 3 jaar zijn er 3 kinderen met goede resultaten gestopt na de High school. Ook dit jaar zul-
len er in juli-september 7 kinderen stoppen, daarvan zitten er 5 op de High school, 1 op de Universiteit en 1 
beroepsopleiding. Voor ons dus een goed resultaat en we zijn super trots op de kinderen.  
Ondanks dat er kinderen zullen stoppen bij Sama~Sama betekent dit niet dat wij stilzitten, we zijn druk bezig 
met nieuwe plannen. Wij zijn weer op zoek gegaan met behulp van Tirta en Donald naar nieuwe gezinnen en 
kinderen die wij kunnen steunen. Volgend school jaar 2014-2015 zullen er 4 - 5 kinderen bijkomen, hiervan 
zijn er 2 nieuwe gezinnen.  
Intussen hebben wij nu 12 kinderen op Elementary-, 14 kinderen op Secondary-, 14 kinderen op de High 
School, 2 studenten op de Universiteit en 2 kinderen volgen beroepsonderwijs.  
Verder zijn we druk bezig om meer naamsbekendheid te krijgen, dit doen wij door middel van verschillende 
soorten beurzen. Hiervoor zijn wij uitgenodigd en deze kans grijpen wij aan voor meer bekendheid.  
Linda van Dijk 
 
Voorlichting ANBI doelen: 
Op 6 februari hebben Toos en Cas een workshop gevolgd bij ABN-AMRO te Amsterdam. 
Na een welkom werd er een aanvang gemaakt om 10.00 uur in de film/conferentiezaal. Na de opening door de 
directeur van de bank was er een voorlichting door mevr H. Lenkens van Instituut Fondsenwerving die het nut 
uitlegde van het instituut. Het is een Databank met hierin alle fondsen die misschien wel wat aan je kunnen 
doneren. Op zich erg leuk, maar ook kostbaar. Het lidmaatschap kost € 175 per jaar voor een kleine stichting 



als wij. Er zijn 500 doelen lid van de circa 26.000 Goede Doelen, dus maar een klein percentage. Als je op de 
workshop lid werd. Kreeg je 25 euro korting voor het eerste jaar. Gezien de hoge kosten voor ons niet van toe-
passing. Wij kopen al regelmatig het fondsenboek, daar staan ze ook in. Hierna volgde een uiteenzetting over 
Kennisbank Filantropie. Hier zijn we wel bij aangesloten, daar kan je  allerlei informatie opvragen over aange-
sloten goede doelen in Nederland. Als derde volgde een informatie van ABN/AMRO – Mees en Pierson. Dit 
ging over de behoefte aan informatie en hoe je de bank kan inschakelen bij grote geldstromen (vanaf 100.000 
euro). Voor onze kleine stichting niet van toepassing. Tot slot een uitleg van de Belastingdienst over de ANBI 
normen. Dit was voor een ieder belangrijk. 
Gelukkig voldoen wij al keurig aan deze eisen en is er voor ons niets aan de hand. Er werd goed uitgelegd hoe 
e.e.a. in zijn werk gaat en dat je bij een controle van de Belastingdienst bij je thuis, gerust even de tijd krijgt 
om zaken op orde te maken als er een klein ding door onwetendheid niet geheel klopt.  
Al met al een duidelijke uitleg, blij dat we geweest zijn. Abn-Amro, bedankt. 
Cas 
 
In de pen/studenten: 
@  6 Februari 2014 
Hallo ….., How are you to day? I hope you fine there. I’m already finish my 
final exam in this semester. But the result not yet come. Now I still wait in-
formation about yudisium (graduation in my faculty) and wisuda (graduation 
in my university). Yudisium maybe on February 20 and wisuda on March 21 
2014. About all result from semester 1 until now not yet out from faculty still 
process. And I just waiting that. And after I get the result I will send you pic-
ture about my result. Maybe on april I have co ass at my faculty. Still pay 
spp and sks. Later I need more who want to be my patien and I will get a 
treat fort hem and I must pay anything about all treatment. I already give 
….. (zijn donateur) information about spp and will talk with ….. about the 
plan on next (co ass). If ….. in Bali on march. Now I am in padangbai. Just wait the information and wait all  
friends clear the step of study because I am the first student, already finish the study in my class. That informa- 
tion from me now. Please wait the result and another information. Hug and kiss from Agus. 
 
Inhoud: Hallo ….. Hoe gaat het? Ik hoop dat alles goed is. Ik ben al klaar met mijn laatste examen van dit se-  
mester, maar heb nog geen resultaten. Op dit moment wacht ik op informatie omtrent mijn beoordeling en diplo- 
ma uitreiking. De beoordeling krijg ik 20 februari en de uitreiking 21 maart 2014. De totale resultaten van het 1e 
semester tot nu zijn nog niet bekend, hier wacht ik op. Als ik ze heb dan stuur ik een kopie ervan. Misschien heb  
ik in april mijn coschap op de faculteit, met nog steeds spp en sks kosten. Later zijn er meer kosten, dan moet  
ik zelf patiënten zoeken voor een behandeling en alle materiaalkosten zelf betalen. Ik heb mijn donateur deze  
informatie al gegeven en zal later aanvullende informatie geven, in maart op Bali. Nu ben ik in Padangbai en  
wacht op informatie en op mijn studiegenoten die nog niet klaar zijn met de studie. Ik ben de eerste student van  
de klas die klaar is. Dit is mijn informatie tot nu toe. Alstublieft wacht op de resultaten en de verdere informatie.  
Een omhelzing en zoen van Agus. (Red. sks is een te betalen bedrag per ontvangen studievak.) 
 
Nieuws over projecten 
Actieve projecten: 
Het gezamenlijke project van de Fred Foundation en Stichting 1913: 
Vanaf 2008 gaan 12 kinderen gedurende 12 jaar naar school.  
Voor het eerst in dit project zal de eerste leerling, van deze groep, in juni klaar zijn met zijn studie en op eigen  
kracht zijn plekje in de maatschappij moeten vinden. Eén jonge leerling blijkt een schaakmeester te zijn. Helaas  
is een leerling met regelmaat ziek en heeft binnenkort een kleine operatieve ingreep nodig. Gelukkig kan zij  
goed leren, haar verzuim zal niet tot slechte resultaten leiden. Dit project verloopt prettig en zoals verwacht. 
 
Het project van ‘3 studenten’ van 2 donateurs, o.a. EuroDS B.V. en St. Sama~Sama: 
Rond de studente Engels is het op het moment even stil. Zij is druk bezig met haar eindscriptie en heeft onder- 
tussen ook studieondersteuning. In september zal zij eindexamen doen en klaar zijn met haar studie. Altijd is zij 
enthousiast en positief met haar studie bezig, nu is het wel even doorbijten voor haar. 
De tandarts student heeft ondertussen veel meegemaakt, vervroegd examen, een rustige periode op studiege- 
genoten en resultaten wachten en een indrukwekkende diploma uitreiking. Nu op naar zijn tweejarig coschap! 
De studente religie gaat rustig zelf haar eigen weg naar haar eindexamen in september. Dit zal allemaal wel 
goed gaan gezien haar resultaten deze studiejaren. Zij is ook in september klaar. 
 
Het project van St. Keer Op Keer Heiloo:  Twee jonge meisjes krijgen steun voor 4 jaar onderwijs. Het oudste 
meisje is ondertussen verhuisd en heeft een andere school. Zij zal als alles goed gaat naar het Voortgezet  
Onderwijs gaan komend schooljaar. Alles gaat gewoon rustig door. 



Het project van Kringloop H.V.O. Heerhugowaard: Een tiener jongen krijgt steun voor drie jr High School. 
De vraag is: krijgt deze opstandige tiener zonder moeder zijn lach, plezier en vertrouwen terug in het leven?  
Dit hopen wij met zijn opleiding, andere mensen en het ‘verder van huis weg zijn’ te bereiken. 
 
 
Hoe werkt St. Sama~Sama: 
Vraag en opmerking van een donateur: 

? Hoe zit dat nu met die fondsen en projecten, ik vind het verwarrend! 

Al in het begin van de oprichting van St. Sama~Sama F. vroeg een donateur aan ons of er ook een mogelijk- 
heid was dat zij steeds het zelfde kind van s-s kon steunen. Helaas is hier geen mogelijkheid voor.  
Ten eerste wordt alles veel ingewikkelder hierdoor, kost veel meer tijd aan administratie eenvoud en openheid,  
twee van onze belangrijkste werkdoelen, zouden wegvallen.  
Ten tweede zou er onderscheid en jaloezie ontstaan tussen de kinderen en gezinnen. Dít willen wij natuurlijk zo- 
veel mogelijk verhinderen. Jaloezie zal altijd bestaan, in elk land, in elk gezin en elke situatie, dit kan je niet ver-
mijden maar je moet dit niet stimuleren. Door één iemand steeds hetzelfde kind/gezin te laten steunen komt er 
verschil in vergoeding van schoolgeld, meer aandacht door b.v. een kaartje, brief, vakantiebezoekje, een extra  
centje voor huishoudgeld of hardnodige nieuwe schoenen. Dit is menselijk en het gaat gewoon zo.  
Sama~Sama raakt dan de controle kwijt en kan dan het leven en de gedachten van gezinnen niet goed meer 
begrijpen. Dus ook niet meer goed en rechtvaardig inspringen en de werkwijze en het denken van de stichting 
aanpassen. Dan wordt het blind dobberen op een grote onbekende zee van ellende. Dit is niet ons doel!  
Gewoon alles samen, samen denken, werken, voelen, samen sterk. Dus alle inkomsten gaan op de grote hoop,  
een deel hiervan is de financiële buffer om alle gestarte opleidingen tot het einde ook af te maken met diploma. 

Die buffer is er niet meteen de eerste 2 jaar, een risico dat wij niet wilden lopen.  
Het is nodig om fondsen aan te schrijven om zo een beginbuffer op te bouwen voor een groep kinderen die op  
onze wachtlijst staan, om zo met een financiële garantie af en toe een kind van de wachtlijst te kunnen halen.  
De buffer levert ook nog rente op om ongunstige koerswijzigingen en stijgende studiekosten op te vangen.  
Wij willen eenvoudig en helder werken, maar een fonds natuurlijk ook.  
De meeste fondsen willen garanties, controle en informatie hoe de projecten verlopen. Sommige fondsen willen 
100% garantie dat het project slaagt en afgemaakt wordt in de toekomst en eisen samenwerking met een twee- 
de ander fonds. Ieder fonds heeft zijn eigen project, regels en wensen. De één wil materialen bekostigen, de an- 
der schoolgeld. Wij leggen de fondsen één of meer projectplannen voor, zij kiezen wat hen het beste past. 
Voor ons is het noodzakelijk en zeer zeker ook leuk, om deze gegevens te plaatsen in elke Nieuwsbrief en ook 
gegevens brieven, foto’s en resultaten op te sturen naar de steunende fondsen.  

Het is enorm moeilijk op Bali om gegevens betreffende universitaire- en beroeps opleidingen te krijgen,  
zeker 4 jaar geleden. Bij een symposium enige jaren geleden, omtrent alle stichtingen die op Bali hulpverleenden,  
bleek al gauw dat niet één stichting de precieze kosten van een universitaire – en beroeps studie kon bemachti- 
gen. Wij bezoeken Bali ongeveer één keer per 1,5-2 jaar, dat is te weinig om deze informatie los te krijgen. 
Ook willen wij ons niet zomaar in een avontuur storten dat Sama-Sama financieel doet wankelen. Dan zijn de 
kinderen op school de dupe. Tenslotte is de educatie van kinderen van 6-18 jaar voor ons het belangrijkste doel. 
Komt tijd komt raad dachten wij.  
We kregen op het goede moment de oplossing aangereikt van een goede bekende die een groot deel van de 
universitaire studie van een door ons al gesteund kind van s-s wilde bekostigen, maar wel met hulp van s-s.  
Het is iemand die vier of vijf keer per jaar naar Bali gaat, de leerling erg goed kent, die Bali goed kent, de taal  
spreekt, goed kan controleren en begeleiden. We besluiten samen te werken, ook een groot deel van de studie-
kosten bij te dragen en alle administratie werk en de uiteindelijke tweede controles zelf te verrichten. Zo kunnen  
wij alles goed en duidelijk vastleggen. Ondertussen is er voor de tandarts student een tweede donateur bijgeko- 
men, iemand die in het vak zit en naast financiële hulp ook met materialen en kennis een grote steun is.  
Met nog twee studentes erbij, werken wij ondertussen al vier jaar goed samen. Hierdoor hebben wij eindelijk toe-
gang tot algehele studie informatie omtrent diverse universiteiten en opleidingen. 
Dit project van 3 studenten is ontstaan omdat de donateur en St. Sama~Sama F. beiden tegelijk de drie kinderen  
die klaar waren met hun High School, wilden helpen met een verdere dure studie. Alleen hadden wij beiden de 
financiële middelen niet die nodig waren en de studieprijzen stegen enorm. Vier jaar geleden dat de tandarts stu- 
dent begon, waren de totale studiekosten ongeveer € 8.000,-. Door de sterk groeiende studiekosten zal dit uit- 
eindelijk ruim boven de € 10.000,- komen. Dit is niet meer alleen op te brengen en ook te risicovol.  

Als het projectbedrag van een fonds op is, dan neemt St. Sama~Sama F. de studiekosten automatisch op 
zich. De studie zal met diploma financieel afgemaakt worden. 
Gebundelde projectontwikkelingen van fondsen kunt u vinden onder het kopje ‘Nieuws over projecten’. 
Deze projectinformatie is ook erg leuk om te lezen voor onze donateurs. Zij zien hoe wij denken, werken en de 
ontwikkeling van de kinderen.  
De donateur gelden die bij elkaar komen wordt besteed aan losse kinderen, een kind wordt dan een project.  
Dus b.v. 28 kinderen (niet van de fondsen) zijn 28 projecten. Als wij informatie van kinderen en gezinnen krijgen 
plaatsen wij dit meestal in de rubrieken verspreidt over de Nieuwsbrief. 



Alles wat met deze kinderen te maken heeft kunt u lezen onder het kopje:  brieven, wat heeft s-s 
 bereikt, in de pen, wie ben ik, felicitaties, weetjes, studenten, even stilstaan bij… etc. 
 
Kortom:  
We werken samen met fondsen die één of meer kinderen steunen en noemen dit per fonds een project. 
De ‘losse kinderen’ worden gesteund door ons allen en elk kind is een project. 
 
Graag bedanken wij deze enthousiaste donateur voor de vraag. Het is voor ons zó belangrijk reacties en vragen  
te krijgen, dat geeft beweging, ideeën, duidelijkheid, maar ook groei en nieuwe energie.  
Nogmaals: kom mensen vraag, lees, kijk, denk en reageer. 
 
 
Media 
#  Ook kleinschalige particuliere ontwikkelingshulp levert veel op 
Persbericht: talloze vrijwilligers zetten zich dagelijks in in de strijd tegen wereldwijde armoede en onge-
lijkheid. Op korte termijn hebben duizenden mensen baat bij de projecten opgezet door deze particuliere 
initiatieven. Maar juist het kleinschalige en vrijwillige karakter van deze ontwikkelingsorganisaties maakt  
dat ze niet vanzelfsprekend bijdragen aan duurzame veranderingen.  
Dat blijkt uit onderzoek waarop ontwikkelingsdeskundige Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit 
Nijmegen op 7 februari promoveert. 

Kinsbergen: ‘Vrijwilligers hebben het gevoel dat ze onvoldoende tijd, geld of kennis hebben om bijvoor- 
beeld lobbyactiviteiten op te zetten of om met de lokale overheid rond de tafel te zitten. Daarnaast speelt ook de 
funfactor een belangrijke rol: ze zijn zeer gemotiveerd, ze doen heel veel werk, maar het moet wel leuk blijven.  
En de meeste van hen halen meer plezier uit het realiseren van concrete doelen dan tijd en geld te investeren in 
meer abstracte, onzichtbare projecten.’ 
Dit onderzoek naar kleinschalige, vrijwillige ontwikkelingsorganisaties leert ons volgens Kinsbergen belangrijke 
lessen voor de discussie over de participatiesamenleving in Nederland: ‘Wanneer vrijwilligers maatschappelijke  
taken uitvoeren, moeten overheid en andere opdrachtgevers zichzelf de vraag stellen wat ze van burgerinitiatie- 
ven willen en kunnen verwachten.’ 
Dit onderzoek laat zien dat de betrokkenheid van vrijwilligers de drijvende kracht is achter particuliere ontwikke-
lingsorganisaties. Met een gemiddelde tijdsinvestering van 37 uur per maand zijn de vrijwilligers in deze organi- 
saties bovengemiddeld actief. Maar het is diezelfde betrokkenheid die de duurzaamheid van de projecten in de  
weg kan staan. 
Geen strijkstok: Sara Kinsbergen verzamelde gegevens van een kleine negenhonderd kleinschalige particulie- 
re ontwikkelingsorganisaties die bijvoorbeeld actief zijn in Ghana, Kenia, India en Indonesië. De doelen zijn vaak 
gericht op directe armoede bestrijding: scholen bouwen, renoveren van een ziekenhuis of gezondheidzorgpos- 
ten inrichten. De organisaties zijn als groep divers: sommige hebben langjarige ervaring, tien leden en een jaar- 
budget van 25.000 euro; andere bestaan nog maar kort en halen met minder mensen drie keer zoveel op. Wat  
ze gemeen hebben is hun kleinschaligheid (een klein budget en een kleine harde kern) en vrijwilligheid (weinig  
of geen betaalde krachten). Particuliere organisaties zijn voor donateurs aantrekkelijk door het vrijwillige karakter  
en de lage overheadkosten. 
Minderheid van de projecten is potentieel duurzaam: Kinsbergen bezocht 49 ontwikkelingsprojecten en  
bekeek of ze ook een meer duurzame bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Een meerderheid van deze or- 
ganisaties investeert met name in concrete projecten die gericht zijn op het wegnemen van de gevolgen van 
armoede, bijvoorbeeld met het bouwen van een school. De duurzaamheid van projecten wordt in gevaar ge- 
bracht doordat deze organisaties in mindere mate gericht zijn op het verhelpen van de oorzaken van armoede 
(‘Waarom is er geen school in dit dorp?’). Bovendien zijn de projecten niet altijd voldoende lokaal ingebed, waar- 
door het de vraag is of de mensen ter plekke in staat zijn, zich geroepen voelen om de projecten zelfstandig  
voort te zetten. 
Kritische reflectie: Kinsbergen doet geen oproep tot professionalisering – dat zou de passie uit de organisaties 
halen – maar ze roept particuliere initiatieven wel op om kritisch na te denken over wat ze willen bereiken. 
‘Maak een realistische inschatting van je mogelijkheden en beperkingen en wees daar duidelijk over. Als je kiest  
voor het bouwen van een school en meer ook niet, maak dan bekend aan de lokale overheid dat er werk blijft  
liggen’. Gevestigde ontwikkelingsorganisaties en overheden worden uitgedaagd om te overdenken of en hoe ze 
betrokken willen zijn bij particuliere initiatieven. Kinsbergen: ‘Mijn onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om in  
het formuleren van verwachtingen over burgerinitiatieven meer rekening te houden met de eigenheid van deze 
organisaties als kleinschalige, vrijwillige organisaties.’   
(Bron: Radbout Universiteit, Sara Kinsbergen, MyWorld, datum 23 januari 2014.) 
(Red. St. Sama-Sama is één van de 49 bezochte ontwikkelingsprojecten geweest. Onze hulp is geheel gericht  
op armoedebestrijding, door kinderen een opleiding te laten volgen met een diploma en ze zo meer kansen te  
laten creëren om in eigen onderhoud te kunnen gaan voorzien.) 
 



#  Proefschrift Sara Kinsbergen: BEHIND THE PICTURES. 
De duizenden Nederlanders die zich inzetten voor de medemens in Kenia of India: het is de mondiale 
participatiesamenleving pur sang. Hun werk zou nog meer effect hebben, als ze verder zouden kijken  
dan concrete projecten, zegt onderzoeker Sara Kinsbergen. “Bestrijd niet alleen de symptomen, ook de 
oorzaken van armoede.” 

De Madonna’s en Bono’s van om de hoek. Zo noemt Sara Kinsbergen (31) in haar proefschrift Behind  
the pictures de duizenden Nederlanders die met hun eigen stichting scholen bouwen in Ghana of een weeshuis 
runnen in India. Wie zijn deze mensen? Het zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen, van meestal middel- 
bare leeftijd. Van hen heeft 60 procent een betaalde baan, 70 procent is hoger opgeleid. Het gemiddelde netto-
maandinkomen is 1536 euro, het gemiddelde jaarbudget van de stichting bedraagt 50.000 euro. Meer dan 70  
procent kwam in actie na een bezoek aan een ontwikkelingsland. 
Incidentele wijze: De duizenden kleinschalige particuliere initiatieven die Nederland telt, zoals zulke stichtingen  
en eenmanshulpclubs officieel heten, zijn in de opkomst sinds de jaren negentig, toen verre reizen in zwang  
kwamen voor grotere groepen mensen. Niet voor niks zijn relatief veel PI’s actief in populaire ‘verre bestem- 
mingen’ als Kenia, Ghana, India en Indonesië. Hoeveel het er precies zijn in totaal, is onbekend. Evenals in hoe- 
verre zij daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van wereld armoede. “Het minste wat je hier- 
over kunt zeggen”, schrijft Hans Beerends in Tegen de draad in (http://www.viceversaonline.nl/2013/06/nieuw-boek-van- 

hans-beerends-tegen-de-draad-in-verschenen/, “is dat deze initiatieven getuigen van een grote betrokkenheid, dat arme 
mensen op incidentele wijze geholpen worden en dat zo’n particulier initiatief kan leiden tot een dieper inzicht  
in de structurele oorzaak van de mondiale armoede.” 
Compleet dorp: Het is voor het eerst dat deze doe-het-zelfers-in-de-hulp zo uitgebreid in kaart zijn gebracht. 
Ontwikkelingsdeskundige Sara Kinsbergen, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoopt er  
vrijdag 7 februari op te promoveren bij professor Ruerd Ruben. Copromotoren zijn Jochem Tolsma en 
Lau Schulpen, met wie Kinsbergen in 2010  
De anatomie van het PI (http://www.nedo.nl/sites/default/files/46 onderzoekspublicatiw.pdf) , schreef. 
Kinsbergen verzamelde de afgelopen zes jaar gegevens van bijna negenhonderd particuliere initiatieven ver- 
spreid over 109 verschillende landen en bezocht 49 projecten in het veld. Ze sprak niet alleen met de  
Nederlandse initiatiefnemers, maar ook met de lokale samenwerkingspartners. ‘Volgens eigen zeggen blijft er  
bij PI’s niks aan de strijkstok hangen.’ Waar grote, gevestigde organisaties soms lijken weg te zakken in  
ownership-gedreven accountability en meerjarig strategische plannen volgens een multistakeholder-approach, 
spuugt Nico uit Olst eens in de handen en bouwt een compleet dorp op zonne-energie in Burkina Faso. De lo- 
kale bevolking helpt vanzelfsprekend mee. En als ze niet meehelpen, dan zorgt Nico er wel voor dat ze meehel- 
pen. Hij is immers bevriend met de studerende zoon van de dorpsoudste en spreekt intussen een aardig woordje  
Mossi. 
Fourwheeldrive: Ondanks hun voortvarende aanpak worden PI’s niet altijd serieus genomen door de grote  
jongens. In tegenstelling tot de solidariteitsbewegingen uit de jaren zeventig, zijn particuliere initiatieven  
a-politiek. Bovendien laten zij zich meestal niets gelegen liggen aan de modeaanpak en buzzwords van het  
moment. Een zeker paternalisme is ze ook niet altijd onbekend. Tegelijkertijd hebben PI’s zelf ook weinig ver- 
trouwen in de werkwijze van de grote clubs en de overheid, en zetten ze zich daar graag tegen af. Bij hen blijft  
er, volgens eigen zeggen, immers niks aan de strijkstok hangen.  
Ze bezoeken hun project achter op een brommertje in plaats van een glimmend witte fourwheeldrive. 
Doe-democratie: In deze tijden van participatiesamenleving zijn particuliere initiatieven een inspirerend voor- 
beeld van de burger die het heft in eigen hand neemt. “De doe-democratie, dat doen PI’ers al jaren met z’n allen”, 
zegt Sara Kinsbergen daags voor de verdediging van haar proefschrift. “In dat licht zijn ze een voorbeeld voor de  
rest van Nederland, maar binnen de ontwikkelingssector moeten ze door bezuinigingen en koerswijzigingen in  
het beleid waarbij het accent op handel ligt hard hun best doen om hun belang naar voren te brengen. Daar ligt  
een belangrijke rol voor brancheorganisatie Partin (http://www.partin.nl/).” 
PI’ers kunnen volgens Kinsbergen ook zelf zorgen dat hun werk een grotere impact heeft, door zich niet alleen  
te richten op concrete projecten, maar ook op gemeenschapsontwikkeling en lobby. Dus niet alleen een school 
bouwen, maar ook de oorzaken aanpakken waarom meisjes hun school niet afmaken en daarover in gesprek  
treden met de lokale overheid. 
Potentieel: Kinsbergen roept PI’ers daarom op om voor 2014 een aantal goede voornemens te formuleren.  
“Ga ‘pi-plus’ doen. Combineer het typische, concrete PI-werk met minder zichtbare activiteiten. Stel jezelf ten  
doel drie nieuwe contacten op te doen, maak eens kennis met een nieuwe overheidsfunctionaris of andere bij- 
stichting. Op allerlei manieren kun je veel bereiken. Je maakt meer kans om een waardevolle, duurzame  
drage te leveren aan armoede bestrijding dan nu soms het geval is.” 
(Bron: Volkskrant 11 februari 2014. In het komende nummer van MuWorld (http://www.muworld.nl) verschijnt een 
uitgebreid interview met Sara Kinsbergen.) 
(Red. St. Sama-Sama richt zich op jongens én meisjes en vraagt niet naar religie. Ook richten wij ons op pro-
bleemgezinnen, gemeenschapszin en cultuur.) 
 

http://www.viceversaonline.nl/2013/06/nieuw-boek-van-
http://www.nedo.nl/sites/default/files/46
http://www.partin.nl/)
http://www.muworld.nl/


#  Keurmerk Goed Besteed: Meer bemoeienis overheid, aftrekposten doodzonde.            
30% Verliest ANBI status. 
Al bij brief liet voormalig staatsecretaris van Financiën Frans Weekers de tweede kamer weten dat de ANBI sta- 
tus bij ruim 30% van alle stichtingen ingetrokken zou worden, Dhr. Weekers antwoorde de kamer dat de contro- 
le van de belastingdienst scherper zou worden. De exacte reden hiervoor liet hij in het midden en bedekte hij  
met de woorden als ‘de regels worden niet nageleefd’. In werkelijkheid komt het erop neer dat de Nederlandse 
overheid van heel veel ANBI’s af wil vanwege de fiscale aftrekbaarheid. Kort gezegd burgers mogen praktisch  
geen aftrekposten meer hebben. Betaald moet er worden! Stichtingen zijn daarom het doelwit geworden. En  
met name de kleinere organisaties zullen weinig kans maken om het intrekken van deze status aan te vechten. 
Immers men gaat dan een tijdrovende en geldverslindende procedure in tegen de overheid. Die met gemeen-
schapsgeld de boel rekt en zo gecompliceerd mogelijk zal maken waardoor de kleintjes vanzelf afhaken. 
Daarbij speelt ook de regelgeving over het openbaar maken van de jaarstukken een belangrijke rol. ANBI’s en  
ook voormalig ANBI’s blijven verplicht om de jaarstukken openbaar te maken. ANBI’s moeten dit doen op de  
eigen website en voormalig ANBI’s dienen deze stukken naar de belastingdienst toe te zenden. De overheid 
zinspeelt op gedachten om extra heffingen in te voeren voor stichtingen die de ANBI status kwijt zijn (geraakt)  
men zinspeelt op het ondernemers deel omdat stichtingen vaak een webwinkel hebben of op stands spulletjes 
aanbieden. Omzet belasting ligt dan snel op de loer. 
(Bron: Keurmerk Goed Besteed namens Keurmerk Goed Besteed: Nieuwsbericht voor Goede Doelen,  
maandag 24 februari 2014.) 
(Red. St. Sama~Sama F. staat ruim 10 jaar garant voor persoonlijkheid, eenvoud en openheid. Dit kunt u zoals  
altijd terug vinden in de Nieuwsbrieven, in de CBF Jaarboeken, bij Keurmerk Goed Besteed en in de Jaarversla- 
gen van Administratiebureau Latenstein. Nog steeds zijn wij goedgekeurd als ANBI lid, dus 100% transparant!)  
 
#  Goede Doelen nalatig met publicatie doelstelling. 
Gebaseerd op de data uit Kennisbank Filantropie (Red. gekozen tot Centraal informatiepunt voor de gehele 
Nederlandse filantropische sector) hebben de makers van de Filanthropium Jaargids 2014-2015 geconcludeerd  
dat charitatieve organisaties, zoals goede doelen en vermogensfondsen, nalatig zijn als het gaat om de publica- 
tie van het geld dat ze besteden aan hun doelstelling. De makers bestudeerden gegevens van 6.000 bij de 
Belastingdienst geregistreerde instellingen. Slechts 1.200 organisaties deden opgave van een doelbesteding. 
Hoewel aanlevering van de gegevens bij de Kennisbank Filantropie op vrijwillige basis geschiedt vinden de ma- 
kers van de Filanthropium Jaargids 2014-2015 het gebrek aan accurate cijfers opvallend omdat voor bij de 
Belastingdienst geregistreerde goede doelen (algemeen nut beogende instellingen) sinds 1 januari een publica-
tieplicht geldt. Bestel de jaargids via http://www.lenthe.nlde-dikke-blauwe/ 

(Bron: Kennisbank Filantropie,15 april 2014) 
(Red. Gegevens van St. Sama~Sama Foundation staan op diverse plaatsen (ook Belastingdienst!) vermeld.) 
 
 
Weetjes 
¶  Met de Goede Doelen Markt Kerstmarkt van 13 en 14 december in Schagen, is er door s-s een wedstrijd op-
gezet betreffende de lengte raden van een lange Balinese vlieger.  
Dit zorgde voor veel aandacht en plezier voor groot en klein, deze twee dagen. De vlieger werd opgemeten vijf 
minuten voor het einde van de laatste marktdag onder toeziend oog van een stagiaire van een andere stichting. 
Als prijs een echte Balinese vlieger, compleet met touw. De vlieger was 3,95 m en 5 millimeter!  
De winnaar van deze vlieger is: Caitlyn van der Stoop, zij schreef in met een lengte van 4 m. 
Caitlyn werd op de hielen gevolgd door L. Witte met 3,62 m en C. Zuurbier met 4,104 m. 
Het kortste antwoord was 2,45 m en het langste antwoord 6,75 m. 
 
¶  Met de zieke Donald en Cas gaat het allemaal weer wat beter. Wij wensen hen nog veel sterkte, vertrouwen, 
rust en positieve dingen toe.  
 
¶  Theezakjes hoeven niet meer gespaard te worden, ondertussen zijn het er genoeg! Veel diverse spullen voor 
de markt hebben wij mogen ontvangen en zijn hier erg blij mee. Door ziekte van Cas staan de markten even op 
een laag pitje. Graag nemen wij lege cartridges in ontvangst, zeker die statiegeld waard zijn. Boeken bestellen  
bij YouBeDo via Internet levert een percentage donatie op voor s-s, maar wel onze naam invullen anders ont-
vangen wij niets! Dit geldt ook voor uw lot van de Vriendenloterij, als u niet opgeeft aan welk doel u de opbrengst 
wilt geven ontvangt s-s niets!! Cadeaubonnen die u niet gaat inleveren kunt u ook aan ons doneren, zie Internet.  
Kerstkaarten voor uw (klein) bedrijf kunt u afnemen tegen gereduceerde prijs, of bedrijfskerst-gratificatie (i.p.v. 
kerstkaarten personeel) kunt u doneren als actie aan s-s. 
 
¶  U kunt ook altijd laatste nieuwtjes vernemen op facebook pagina. www.facebook.com/stichtingsamasama 
 

http://www.lenthe.nlde-dikke-blauwe/
http://www.facebook.com/stichtingsamasama


Felicitaties 
♫  Hieperdepiep HOERA! Met heel veel vreugde en plezier willen wij 
jullie vertellen dat er een nieuw kindje geboren is. Onze vrijwilligers 
Ineke en Niels Bultstra hebben er een zoontje bij. Zijn naam is Sjoerd 
Lucas, geboren op 10 februari 2014. Deze mooie jongen luistert naar 
de  naam Lucas. Met Ineke en Lucas is alles goed, zij moesten even in 
het ziekenhuis blijven maar mochten al snel weer naar huis. Intussen is 
Lucas nu 3 maanden oud en wordt hij omringd door vele liefdevolle 
armen. Langs deze weg willen wij Niels, Ineke, Caitlyn, Andy en Justin 
feliciteren met de geboorte van hun lieve broertje Lucas. Iedereen van 
St. Sama~Sama  wenst jullie heel veel geluk toe met dit nieuwe wonder.  
 

 
♫  Wij feliciteren Agus met volbrengen én de goede eindresul- 
taten van de eerste vier jaar tandarts studie aan de Universiteit  
in Denpasar. Agus heeft deze studie tot nu toe versneld gevolgd  
en kon zijn diploma in ontvangst nemen tijdens een grote offici- 
ële gebeurtenis in een ***** hotel op Bali. Zeer fijn was dat de  
meeste mensen die hem zo goed ondersteunen hierbij aanwezig 
konden zijn, o.a. één van zijn donateurs. Dit maakte alles nog 
feestelijker. Wij wensen Agus nog heel veel succes en plezier met  
zijn komende twee jaar coschap op de universiteit.  
 

                          
Vader, Agus, vriendin, moeder, broer, niet op de foto maar wel  
aanwezig andere broer en donateur. 

 
♫  Wij feliciteren Markandya met het behalen van de eerste prijs van een schaakcompetitie tussen acht (!)  
Lagere Scholen. Markandya is elf jaar, oudste van drie kinderen en het gezin krijgt sinds 2009 steun. Het gezin, 
vader, moeder en drie kinderen, waarin hij opgroeit is erg actief, altijd in beweging en vooruitdenkend. 
Knap hoor Markandya, ga zo maar lekker door schaakmeester! 
 
 
♫  Prijswinnaars: Hartelijk Gefeliciteerd, familie Bultstra uit  
Oudesluis. De Vriendenloterij heeft dit jaar een mooie actie. Goede  
Doelen konden een vrijwilliger nomineren bij de Vriendenloterij die zij 
in het zonnetje wilden zetten, een soort hartenwens. St. Sama~Sama 
wilde dit niet voorbij laten gaan en hadden na goed nadenken een 
vrijwilliger in ons hoofd. In februari was provincie Noord Holland aan 
de beurt om een hartenwens te vervullen voor een vrijwilliger. Wij 
hebben Ineke Bultstra opgegeven omdat zij altijd klaar staat om te  
helpen met de markten en alles wat daarbij komt kijken. Dit ondanks  
haar ziekte en haar jonge gezin. Wij vonden dit een mooie kans voor  
ons om Ineke eens goed in het zonnetje te zetten. Eind maart kregen 
wij een telefoontje van de Vriendenloterij dat Ineke uitgekozen was              Justin ontbreekt, hij had het te druk met spelen. 
voor een toekenning. Op paasavond hebben wij Ineke, Niels, Caitlyn,  
Andy, Justin en Lucas verrast met een mooie cheque en een bos bloemen. Een grote verrassing voor het hele  
gezin, met hier en daar een traan en ongeloof. Ook zijn ze met zijn allen op de foto op de site van de Vriendenlo- 
terij gezet, en zijn ze op de site van Rodi gekomen op 23 april. Met dank aan Rodi.  
Vriendenloterij, bedankt voor jullie mooie actie en inzet! In augustus gaat het hele gezin een lang weekend ver- 
toeven in Hotel Bosrijk van de Efteling. De kinderen kunnen alle dagen genieten van de Efteling en een heerlijk  
speciaal diner. Wij wensen Ineke, Niels, Caitlyn, Andy, Justin en Lucas ontzettend veel plezier toe. Ga lekker ge- 
nieten van dit speciale weekend met zijn allen. Heel veel liefs namens Cas, Toos en Linda.  
 
 

Wij wensen u allen een fijne vakantie en een heerlijke zomer!!!! 
 

 

Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen, of er juist wel een ontvangen op papier of digitaal, gaat u verhuizen of doet u wel  

of niet meer mee met de Vriendenloterij? Laat het ons alstublieft weten. 

Heeft U vragen, opmerkingen, suggesties? info@sama-sama.nl of 0226-393982  of  072-5743415 

 


