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Voorwoord 
Beste lezers van de Nieuwsbrief. De afgelopen tijd is er erg veel gebeurd in de wereld met hierbij veel 
menselijk leed. Dan denken wij alleen maar aan geloofsconflicten, etnische zuiveringen, neerstorten van 
vliegtuigen, aardbevingen en die vreselijke ebola epidemie. Wat een verdriet, er zijn hier gewoon geen 
woorden voor. Gelukkig zijn er nog mensen die de handen uit de mouwen steken en helpen. Gelukkig zijn er 
nog mensen die meeleven. Laten we blij zijn dat er nog genoeg mensen zijn die kúnnen en dúrven geloven in 
menselijkheid, geluk en hoop! 
 
Er ook vrolijke dingen, ook voor Sama-Sama. We hebben gestaan op de nachtmarkt van Heerhugowaard 
waar we van de organisatie een kraam kregen, op de verenigingen markt in het Makado winkelcentrum in 
Schagen, op het accordeon en keyboard festival in Velserbroek, eind november op de Sint en Kerstmarkt te 
Heerhugowaard en half december weer op de Goede Doelen Markt in de grote kerk te Schagen. Allemaal 
promotie/kleine verkoop markten die toch wel wat opgeleverd hebben. Van diverse kanten hebben we spullen 
gekregen voor de rommelmarkten, zodat de opslag alweer aardig vol is. Helaas hebben we dit jaar geen 
kofferbak – en rommelmarkten kunnen draaien door ziekte van mijzelf, maar het gaat weer beter, dus zullen 
we daar weer gauw mee beginnen. Wel staan er diverse dingen ook op marktplaats, zodat er toch af en toe 
wat weggaat en er inkomsten zijn. 
Voor de website oproep van vorige keer is er gelukkig een aanmelding geweest en het resultaat mag er zijn. 
Een mooie nieuwe site die al online staat, en nog slechts enkele aanpassingen nodig heeft om volledig actueel 
te zijn. Er staat nu een directe link op naar de transparantie-pagina waar onze volledige boekhouding, jaarver-
slag etc. op staat (een eis om ANBI stichting te mogen zijn) en een link naar onze Facebook pagina. Op de 
Facebook pagina staat altijd het laatste nieuws en kunt u reageren op artikelen. In deze tijd van sociaal media 
een pluspunt. Met onze dank aan de webmaster Maïra, die hem ook gaat bijhouden en actualiseren als dit 
nodig is. 
De studenten van ons gaan lekker en de resultaten zijn iets waar we met zijn allen trots op mogen wezen. 
Deze kinderen hebben een goede basis om hun leven op te bouwen en een gezin te stichten. Dank zij onze 
medewerkers op Bali, hebben alle gezinnen weer op tijd hun compensatie ontvangen voor het nieuwe 
schooljaar. Dit is ontzettend veel werk en moet precies gebeuren want er zit nogal wat verschil in de 
bedragen, maar dat is de jongens op Bali wel toevertrouwd. Ook zijn ondertussen de meeste brieven van de 
scholen en de formulieren van de ouders binnen, wat Toos met hulp van Linda weer een hoop werk geeft met 
het verwerken hiervan. Alles moet ook op de juiste plaats en in de juiste map opgeborgen worden, zodat alles 
snel weer op te zoeken is als er gegevens nodig zijn. De computers en printer hebben dan ook weer veel te 
verwerken gehad. Wat heel leuk is, is dat we ondertussen het 50e kind hebben geregistreerd bij Sama-Sama 
die we helpen met de opleiding. Als kleine stichting een mooi resultaat en hebben we meegewerkt aan 1 van 
de millennium doelen, ieder kind in 2015 naar school. Dat hebben we mooi samen gedaan. Bedankt hiervoor! 
Verder wens ik u heel fijne kerstdagen en een goed, gezond en gezegend 2015.  
 
Cas van Dijk, 
voorzitter 
 
 
 
 
 



Brieven van ouders, kinderen en scholen 
Kinderen:  
╔  13 Augustus 2014 
To: St. Sama~Sama Foundation 
Dear…………., Thank you for your letter. My family is good. Thank you for your hellp form y, and for my family 
thank you for everything and altogether. I has no any to you, but I can only spell out members thank you again 
and again. I hope in fine feather over there, and always get portion from God. 
I hope one day I can meet you. Warm greetings, I Komang Agus Punarbawa 
 
Inhoud: Beste ….., Dank u wel voor uw brief. Mijn familie gaat goed. Dank u voor uw hulp aan mij, en aan mijn 
familie, dank u voor alles. Ik heb niets voor u, maar ik kan alleen tegen iedereen mijn dank herhalen. Ik hoop 
dat alles goed gaat met u en dat God u altijd zal steunen. Ik hoop u op een dag te kunnen ontmoeten. Warme 
groeten, Komang. 
 
╔  25 August 2014 
Dear …… How are you? I hope my family in Holland is fine. Your family in Bali is always fine. I would like to 
say thank you very much for your sponsor in my study. Until now, my study is going well. Next month for the 
planning I will have graduation. Because one week ago I have already finished my thesis exam. And I would 
like to say sorry, because of my result not coming yet. Later, if I already have the result I will send to you. And 
of course I will send also some pictures of my graduation.  
Greeting to Linda, Raymond, Ryan, Gede, Ayu, Bagus, Caitlyn, Andy, Lucas, Ineke and Niels. Miss my family 
in Holland. Big hug, big kiss from Bali. Ayu Lestari 
 
Inhoud: Beste …., Hoe gaat het? Ik hoop dat het goed gaat met mijn Hollandse familie. Met uw familie in Bali 
gaat het altijd goed. Ik wil u graag bedanken voor het sponsoren van mijn studie. Tot nu toe gaat mijn studie 
goed. Volgende maand is mijn diploma uitreiking gepland. Omdat ik één week geleden mijn examenopdracht 
afgerond heb. Mijn excuses omdat mijn resultaten er nog niet zijn. Later als ik ze ontvangen heb zal ik ze toe-
sturen. Natuurlijk zal ik foto’s van mijn uitreiking sturen. Groeten aan….. Ik mis mijn familie in Holland.  
Dikke knuffel uit Bali. Ayu Lestari.  
 
Scholen: 
╔  Denpasar, July 2014 
Dear ….., First of all, we would like to say thank you for your letter as well as your 
attention to the difficult situation of Bali and help our school especially our lovely 
student, Gusti Agung Putu Nanda Putri Ayuningtyas. And also I would like to say 
sorry for replying your letter quit late. It is because the school was very busy due to 
school assessment. 
It’s very nice to hear from you that you give her Rp. 300,000,- this year for her 
school needs. Nanda’s mother had given the money to Nanda’s home teacher to 
pay the school fee. The school fee includes:  

-    Yearly school fee for 1 year         Rp. 270,000,- 
- Workbooks                                  Rp    30,000,-  + 

           ------------------------------------------- 
                 Total                                                 Rp  300,000,- 
We also inform you that the workbooks, they should be Rp. 80,000,-, so Nanda’s 
mother added Rp. 50,00,- more. 
Nanda is good at school, although she has to learn more especially in writing. She likes painting, and I 
enclosed photo of her painting. The school has done some efforts to give special help a student with difficult 
and sad background like Nanda, such as proposed scholarship to our government. Her younger brother is in 
kinder-garten B now. His Mom said that he will go to our school next year. 
Once more, through this letter we would say thank you for your attention. We have we can do more for 
children like Nanda. For more information, you can contact me as Nanda’s English teacher at @ (Mrs. Anik), 
Best regard, Nanda’s English Teacher Ni Ketut Subintarayani, S.Pd. 

 
(Inhoud: Beste ….., Allereerst willen wij u bedanken voor uw brief en uw aandacht voor de moeilijke situatie op 
Bali en de hulp aan onze school, speciaal aan onze geliefde leerling Nanda. Ook wil ik mijn excuses aanbie-
den voor de late reactie op uw brief. Dit komt omdat het erg druk was op school. Het is erg fijn om te horen dat 
u haar dit jaar rp 300,000 geeft voor schoolbenodigdheden. Nanda’s moeder heeft dit bedrag aan Nanda’s 
thuisleerkracht gegeven om schoolgeld te betalen. Dit betreft schoolgeld rp 270,000 en werkboeken rp 30,000. 
Totaal rp 300,000. De werkboeken kosten rp 80,000 en Nanda’s moeder heeft rp 50,000 bijbetaald. Nanda is  
 
 



goed op school, alhoewel zij beter moet schrijven. Zij houdt van schilderen, een foto hiervan sluit ik hierbij in.  
De school heeft extra mogelijkheden om speciale hulp te geven aan leerlingen die een moeilijke en verdrietige 
achtergrond hebben net als Nanda, zoals een beurs aanvragen aan de regering. Haar jongere broer zit nu op 
de kleuterschool B. Zijn moeder zegt dat hij volgend jaar naar de Lagere School gaat. Nogmaals, via deze 
brief willen wij bedanken voor uw aandacht. Wij hopen dat wij meer kunnen doen voor kinderen zoals Nanda. 
Voor meer informatie kunt u met mij, Nanda’s leerkracht Engels, contact opnemen op …@.... Hartelijke 
groeten, Mrs Anik.) 
 
╔  23 Juli 2014 
Brief van de school van Tri, zonder aanhef: The spirit of helpfulness seemed raging in me because of the 
dedication of you. Someone from the outside even more concerned about the continuity of education. I was 
touched by the sincerity of heart that has been knocked foster parents to provid assistance. Someday I want to 
like it, become a part of the advancement of education. I remember the teacher said, there are three things 
that we can not cover it, coughing, itching and love. And I see the love of you. You guys are great. You guys 
are awesome: 
Thank you for the help that you give. This money, I will buying books, pencil, and other cleaning tools. At least 
this very ease the burden on parents. Happiness of his parents was when I saw her smile go to school. This 
has raised enthusiasm in learning. If the teacher who first opened our eyes to the letters and numbers so we 
are good at reading and counting then you are the ones who have opened our smile to smile go to school. 
Hope this help will not stop until here. I Hope it will always be there and sincerity can enrich new inspiration 
and motivation for others. Knowing Head Master, I Wayan S. Suryadi, S.Pd.SD 
 
Inhoud: De spirit van behulpzaamheid raakt mij diep door de toewijding van u. Iemand van buiten zó betrokken 
omtrent de continuïteit van educatie. Ik was geraakt door de oprechtheid van het hart van pleegouders (Red. 
Donateurs) dat klopt voor het verstrekken van hulp. Ik herinner me een leerkracht die zei: “Er zijn drie dingen 
die wij niet kunnen verstoppen, hoest, jeuk en liefde”. En ik zie de liefde van u. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn 
ontzagwekkend. Dank u voor de hulp die u geeft. Dit geld, hier wil ik boeken en pennen van kopen en ander 
schoonmaakmaterialen. Als laatste, dit verlicht enorm de lasten van ouders. De blijheid van de ouders, de lach 
die ik zag dat ze (Red. Tri) naar school ging. Dit heeft het enthousiasme van het leren verhoogd. Als de leer-
kracht die het eerst onze ogen opent voor de letters en cijfers, zodat we goed kunnen lezen en rekenen, zo 
zijn jullie degene die onze lach hebben geopend om lachend naar school te gaan. Ik hoop dat het altijd zo zal 
blijven en oprecht nieuwe inspiratie en motivatie zal geven aan anderen. Met medeweten van het schoolhoofd, 
I Wayan S. Suryadi. 
 
╔  Manggis, August 5th, 
Dear Stichting Sama~Sama Foundation, We are glad when we received your letter and also the students that 
always missing you, they always anticipate meeting you so they can smile each other. 
As your promise we have bought several books or the other things for the students. We also prefer material to 
write and study books. Those materials are very important for them at this moment. Moreover, Diah Meiliani 
felt happy since you help her and hers parents, we also show them about your letter. We are thankfull for 
caring our students. Your money is very important for the students so we can use it for buying them some 
material for learning. We hope it can help the students and improve their skill in studying the lesson. We wish 
this cooperation never ends and always help each others for them who need it. Thanks for everything. 
This picture is the students are practicing ‘Gerak Jalan’ like marching band. We will celebrate our independent 
day on august 17th, so we have to practice hard to become a winner. Best regards, English Teacher (Puja) 
(Red. Meiliani is een nieuwe leerling van s-s en volgt Lagere Onderwijs op SDN4 Manggis.) 
 
Inhoud: Beste …, Blij zijn wij om uw brief te ontvangen en ook de leerlingen die u ook missen, zij kijken altijd 

naar u uit om u te ontmoeten zodat zij samen plezier kunnen hebben. Zoals 
afgesproken hebben wij een aantal boeken en andere dingen gekocht voor de 
leerlingen. Wij prefereren schrijfmateriaal en studieboeken. Deze materialen 
zijn erg belangrijk op dit moment. Diah Meiliani is erg blij sinds u haar en haar 
ouders helpt, ook lieten wij hen uw brief zien. Wij zijn dankbaar voor uw zorg 
voor onze leerlingen. Uw geld is erg belangrijk voor de leerlingen, omdat wij het 
kunnen gebruiken om leermateriaal voor hen te kopen. Wij hopen dat het de 
studenten helpt in het verbeteren van hun studie-vaardigheid. Wij hopen dat 
deze samenwerking nooit stopt en wij samen altijd degene helpen die het nodig 
heeft. Bedankt voor alles. Op deze foto zijn de leerlingen aan het oefenen voor 
de Onafhankelijkheidsloop, net als een mars-wandeling. Wij willen onze onaf-
hankelijkheid vieren op 17 augustus, dus moeten wij hard oefenen om te kun-
nen winnen. Beste groeten, Engelse leerkracht (Puja). 
 



Ik ben 
        Ni Putu Amik Anggun Dinanti, 

Ik ben een meisje van 13 jaar en zit in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs in 
Manggis. Broertjes en zusjes heb ik niet en woon dus alleen met mijn vader en 
moeder. De familie van Sama~Sama ken ik vanaf mijn geboorte. Al lange tijd is 
ons beloofd ons te helpen met naar school gaan, eindelijk is het dan zover! Als 
klein kind was ik al jong vriendelijk en maakte redelijk snel contact. Maar mijn 
kleine slippertjes ruilen voor grote mensen schoenen dat wilde ik echt niet hoor! 
Nu ben ik meer op mij zelf en ga meer mijn eigen weg. School vind ik wel leuk, al 
ben ik geen uitblinker. Ik vind het erg leuk om mijzelf goed te verzorgen.  
 
Ni Kadek Diah Meiliani Puspita Dewi,  

Ik ben 9 jaar en heb nog een broertje. Mijn vader, 
moeder, broertje en ik wonen in Manggis en ik zit 
in de 4e klas van het Lager Onderwijs in Manggis. 
Deze school heeft vaak kinderen van 
Sama~Sama. Ik heb met mijn klas mee gedaan met de onafhankelijkheidsloop 
op 17 augustus, hier doen altijd alle scholen aan mee. Hebben jullie die foto al 
gezien? Ik vind het fijn om door jullie geholpen te worden. 
 
 

         I Kadek Agus Kurniawan, 
Nu ben ik 8 jaar en zat op de Lagere School in Denpasar. Maar nu zijn wij aan het 
verhuizen van zuid Bali naar Singaraja in het noorden van Bali. Daar woont familie 
van mijn ouders en waarschijnlijk hebben mijn grootouders hulp nodig van mijn 
ouders. Dus ga ik naar een andere Lagere School. Mijn zusje is Windy en die zit nu 
in de tweede klas van de grote school. Mijn vader en moeder worden al 6 jaar ge-
holpen door u. Thuis helpen mijn vader en moeder ons met leren, zij leggen veel uit 
en oefenen vaak met ons. 

 
I Putu Andhika Pratama Widyadhana, 
Ik ben pas 8 jaar geworden en woon met mijn twee 
zusjes, kleine broertje en mijn moeder in Bugbug.  
Mijn vader is pas overleden, hij was ineens ziek. Ik zit 
in klas 2 van de Lagere School in Bugbug. Mijn klas heeft boeken, potloden en 
zachte gummen gekregen van u, wij zijn daar erg dankbaar om. 
(Red. Andhika is het 50e kind dat aangemeld is bij St. Sama~Sama F.) 
  
 

               I Komang Adi Gunawan,   
Misschien kent u mij nog? Sinds 2009 worden mijn  
jongere zusje en ik geholpen door Recycling De 
Kringloop te ‘s Gravenzande en St. Sama~Sama. In 
juni 2013 heb ik mijn diploma van High School 
ontvangen en ging enthousiast op zoek naar een 
baan in de computerwereld. Dit wilde niet lukken 

door weinig werkgelegenheid en mijn lichte oogaandoening. Ik solliciteerde naar 
elk baantje in de hotels, zelfs dat was niet weggelegd voor mij, ik had hiervoor 
geen papieren. Ondertussen hielp ik mijn moeder en opa in huis en in de tuin. Langzaamaan liet ik de moed 
zakken en ik werd er stil en somber. Dit viel op bij s-s en zij wilden informatie. Mevr. de Jong kwam pra-ten, 
samen met mijn vorige buurman Mr. Surata. Ik kreeg adviezen, moest van hen na gaan denken over mijn 
toekomst. Als ik door wilde leren en hulp wilde moest ik van hen een plan indienen. Dit duurde even, ik vond 
het moeilijk en was verrast. Mijn plan werd goed gekeurd en s-s ging mij na een jaar weer steunen, samen 
met een donatie van Platvorm Grenzenloos Schagen. Nu volg ik een 1 jarige cursus Computer Applicatie 
Administratief Medewerker en Export-Import bij Wearness Education Center op Bali en woon tijdelijk op een 
kamer in Denpasar. Ik mocht een notebook aanschaffen en volg mijn opleiding met plezier. Ondertussen is er 
veel gebeurd. Mijn zusje zit in examenklas van Hoger Onderwijs, mijn moeder is verhuisd, heeft een andere 
man leren kennen en woont nu in een andere plaats. Mijn zusje en ik leven nog steeds in ons ouderlijk huis te 
Pandangbai om onze studie af te ronden. Financieel is alles wel moeilijk, maar gelukkig is mijn opleiding maar 
kort. Als alles goed gaat hoop ik in juli 2015 mijn studie goed af te sluiten. 
 
 



Nieuws over projecten van Fondsen en studenten 
Actieve projecten: 
Het gezamenlijke project van de Fred Foundation en Stichting 1913: 
Vanaf 2008 gaan 12 kinderen gedurende 12 jaar naar school.  
Ondertussen zijn er 11 kinderen overgebleven om te steunen. Dit jaar is iedereen zover wij weten overge- 
gaan. Drie jongens hebben de Lagere School verruild voor het Voortgezet Onderwijs en twee meisjes zijn be-
zig met hun laatste examenjaar op het Hoger Onderwijs. 
Eén gezin is verhuisd helemaal naar het noorden van Bali, dit gebeurt normaal bij werkeloosheid of door fami-
lieomstandigheden. In dit geval zullen de grootouders hulp nodig hebben door ouderdom of ziekte. Adres en 
schoolgegevens zijn nog onbekend.  
De leerling die in juni 2013 zijn studie heeft afgesloten heeft zeer goede jaar resultaten behaald. O.a. Gods- 
dienst 9A, Indonesisch 8,9B, Engels 9A, dienstverlening als portier 9A, regionale talen van Bali 8,9A, dienst- 
verlening en service 9,4A, met als laagste cijfer Japans 8B en sport/gymnastiek en gezondheid 8B!! Zijn re- 
sultaten van het examen vielen tegen, maar diploma en extra certificaat zijn in de pocket! Gelukkig zeer goede  
stage resultaten 4 keer net geen 10! Bewonderenswaardige resultaten voor een jongen die de dragende  
kracht in het gezin en de huishouding is!  
Dit project loopt dus voorspoedig en is ons stokpaardje! Iedere keer worden we blij als we aan deze groep van 
twaalf kinderen denken! De Fred Foundation en Stichting 1913 durfden dit toch maar mooi aan, ze kunnen al 
trots zijn!  
 
Het project van ‘3 studenten’ van 2 donateurs, o.a. EuroDS B.V.: 
De studente Engels heeft haar studie afgerond eind september met een diploma. Ook al was zij erg moe van 
het harde werken en de vele lange reizen van Amlapura naar de universiteit in Denpasar, eindelijk heeft zij het 
fel begeerde papiertje! Haar diploma uitreiking was in een luxe hotel met alle toeters en bellen. Helaas kon 
haar donateur en niemand van s-s hier bij zijn. Even bijkomen en zoals wij haar kennen ging zij meteen en-
enthousiast op zoek naar een baan in het onderwijs. Ondertussen heeft zij werk gevonden, voorlopig als lera-
res Engels op een internationaal georiënteerde kleuterschool. 
De coassistent tandarts heeft het enorm druk met werken in de praktijk en het zoeken van klanten. Hij moet 
zijn klanten o.a. zelf vinden en alle materialen zelf kopen en bekostigen. Dit valt niet altijd mee. Hij geeft ook 
behandelingen gratis aan arme mensen, maar die zijn ook erg bang voor een tandarts. De student gaat gere-
geld op pad om patiënten die vinden en zijn vader helpt hem daarbij. Het aanbieden van schoenen en slippers 
door de student helpt aardig om mensen over de angst heen te helpen, zo helpt men elkaar. Hij is nu o.a. be-
zig met het maken van een beugel voor zijn jongere broer, het model van die beugel werd gewoon thuis voor 
op het stoepje gehapt! De praktijk kosten voor de studie zijn enorm hoog en de familie zal per jaar toch zelf 
hier ook wat aan bij moeten dragen.  
De studente Hindu Religie heeft het ondertussen erg druk gehad. Op het laatste moment van het printen van 
de Nieuwsbrief kregen wij te horen dat zij geslaagd is voor haar studie. Nu is het wachten op de diploma uit-
reiking in december, de datum is nog onbekend. De studente heeft ondertussen al haar ingevulde enquête for-
mulier retour gestuurd. Daaruit blijkt dat zij blij en tevreden is met de gang van zaken. Wel is zij van mening 
dat persoonlijk contact met de student erg belangrijk is en dat zij dit toch graag ziet verbeteren.   
(Red. S-s zal nóg meer aandacht gaan schenken aan de kinderen van s-s! Wel is het zo dat deze studente in 
een uitzonderlijke beschermende positie zit als dochter van een Pedanda/Priester en toch wel afgeschermd 
wordt uit respect door onze eigen medewerkers op Bali en donateur.)    
 
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 in Noord Bali. Zij zal als alles goed  
gaat naar het Voortgezet Onderwijs gaan komend schooljaar.  
Het jongste meisje zit ondertussen in de 4e klas van Lager Onderwijs. Ze gaat goed op school, alhoewel het 
schrijven beter kan. Ze houdt erg van schilderen, wat een goede manier kan zijn om emoties te verwerken. De 
school biedt speciale aandacht voor kinderen met een moeilijke en/of verdrietige achtergrond.  
(Red. I.v.m. grote aanbod van brieven, wordt de brief geplaatst in mei 2015.) 
Alles gaat gewoon rustig door. 
 
Het project van Kringloop H.V.O. Heerhugowaard: 
Een tiener jongen krijgt steun voor de drie jarige High School. 
Het is heel stil rond deze 16 jarige jongen. Hij gaat per motorbike de 16 km naar school. Dit gezin woont in de 
bergen en is genoodzaakt veel te lopen en te rijden naar werk en scholen. Deze jongen is erg geïnteresseerd 
in zijn toekomst als automonteur en verdere studie! 
 
 
 



De studente van St. Sama ~Sama- F.: 
De studente krijgt steun voor 4 jaar universiteit. 
Deze 2e jaars studente Boekhouding en Economie studeert met veel plezier en heeft goede resultaten. Woont 
op een kamertje in Singaraja in het Noorden van Bali. Haar heimwee naar thuis heeft zij overwonnen en zij is 
enorm gegroeid in haar zelfstandigheid. Zij komt elk weekend thuis na een lange gevaarlijke rit op de motor-
bike, dwars door de Balinese bergen. Laatst konden haar ouders mooi bij haar logeren toen haar moeder een 
bijscholing moest volgen, ver weg van huis, in Singaraja. 
 
 
Donaties 
Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat Platvorm Grenzenloos Schagen een eenmalige donatie van  
€ 700,00 heeft gedoneerd voor de opleiding van I Komang Adi Gunawan voor een 1 jarige leer - en werk stu-
die bij Wearness Education Centre op Bali. Hij volgt een studie Aplicatie Medewerker Computer Administratie 
Export-Import. Adi kan hierdoor zijn computerkennis uitbreiden en wat belangrijker is zijn vaardigheid met 
klanten ontwikkelen. Hierdoor krijgt hij meer zelfvertrouwen en een bredere kennis, dus meer kansen op de 
arbeidsmarkt. Adi, zijn familie en wij zijn hier enorm blij mee.  
Hartelijk bedankt Platvorm Grenzenloos Schagen! 
 
 
In de pen 
! (Red. Zoals eerder vermeld, bestuur Sama~Sama heeft meegedaan 
aan de Vriendenfonds actie:  
Vervul een wens voor een vrijwilliger van uw stichting of vereniging.) 
 
Goedendag lieve donateurs, 
Hier even een vrolijk berichtje. Zoals jullie weten hebben wij via het 
Vriendenfonds, een weekend naar de Efteling gekregen. Hiervoor wil ik 
pap, mam en Linda erg bedanken.  
Het was een hartverwarmende verrassing. We zijn vrijdag op tijd vertrok-
ken en maandags pas weer terug. We hadden 1 van de vier grotere 
kamers en wel 2 badkamers. Waarvan er eentje met een bubbelbad en een infra sauna, heerlijk. Dat vonden 
de kinderen toch wel erg luxe en mooi. Zij zijn er aan toegekomen maar wij niet, te druk. Ze gingen niet graag 
naar bed vanwege de gezelligheid, maar als ze dan hun Klaas Vaak bed zagen gingen ze toch. Slaapmuts op 
en slapen maar. Regelmatig vonden we Justin bij Andy in bed, stiekem, maar wat lief. Elke morgen schoten ze 
goed op want gauw het park in. Jammer van het weer, we zaten er net met het regenweekend. Wat hebben 
we genoten. Lucas erg lief en stil, daar hebben we geen kind aan gehad. Justin was ook erg lief en blij met zijn 
broer en zus om hem heen. Hij heeft veel gelopen en gezeten, vaak vol verbazing. Dat hij op een gegeven   
moment in de Bob Achtbaan mocht was de beer los, dat was wel zo mooi en geweldig, schaterlachen, scha-
terlachen dat vond hij geweldig. Maar we moesten ook weer door. Dat was even minder fijn vond hij. Caitlyn 
die ook altijd graag in een achtbaan ging, durfde allemaal niet zo. Maar de bob ….. eindelijk, ze vond het weer 
mooi. De Wondere Wereld vond ze erg mooi. De elfjes waren haar favoriet en lekker met elkaar zijn. Elke 
avond wilde ze ook graag de lichtshow zien, dit deden we ook. Super met al die lichtjes en dat water. Andy 
heeft de laatste morgen wel 18 keer in de Vogelrok gezeten. Die vond hij het mooist en dat Justin bij hem 
mocht slapen. We hadden ook nog een diner erbij. Boergondisch, wij dachten nu mogen ze eindelijk met hun 
handen eten. Zitten ze daar willen ze met bestek eten, we hebben wel even gelachen. Ze vonden het maar 
raar en vreemd, eten met je handen. Daarna nog de show bekijken met paarden en ridders. Dus voor ieder 
wat leuks. 
Wij met ons allen, onbezorgd even, heerlijk. Genieten van kleine dingen. Pizza laten bezorgen op onze kamer. 
Waterfestijn in bad. Maar het mooiste die gezichtjes al, dat we het kregen en de tijd ernaar toe leven. Dan ben 
je daar en ze staan vol verbazing, wij hier met zijn allen en we mogen wel vier dagen. Dat we op de kamer 
aankwamen. De oud-sten eerst naar binnen en daar stond fruit, zeep en koffie op tafel, maar die twee flessen 
champagne dat maakte het echt wel af. Het was een mooie vakantie, waarvan we eerst alleen maar mochten 
dromen. Bij ons werd het echt, door Sama~Sama en het Vriendenfonds. Geweldig. 
Wij zullen het nooit meer vergeten. Bedankt. Dikke knuffel Ineke, Niels, Caitlyn, Andy, Justin en Lucas 
 
 
Wat heeft St. Sama~Sama ondertussen bereikt: 
Iedere keer moet ik dan weer even pas op de plaats maken en gaan zitten om terug te denken. Wat is er ge-
beurd, wat is er geweest, wat gedaan? 
Niet omdat dit zo moeilijk is, maar omdat de toekomst steeds meer onze aandacht opeist. Is het niet om fond- 
 



sen te zoeken, dan is het door het grote aanbod van symposiums, workshops, veranderende wettelijke regels, 
bijhouden van actuele gegevens op de websites, markten boeken, veranderingen in gezinnen door verhuizing-
en, geboorte en verandering van school, het printen van folders….. Voor dat je het weet moet de boekhouding 
ingeleverd worden en de Nieuwsbrief verzonden worden.  
Dit is geen klagen, maar een hoognodige jaarlijkse bewustwording van waarom de tijd zo snel voorbij gaat, 
wat we allemaal wel niet doen en hoe belangrijk en nuttig onze tijdsbesteding eigenlijk is voor al die kinderen 
op Bali én u als donateur. 
Als ik dan al die lange lijsten van kinderen van nu en voorbije jaren zie en al die bij elkaar opgetelde bedragen 
(gecompenseerde bedragen aan gezinnen) voorbij laat gaan op mijn computerscherm dan word ik toch een 
beetje stil en denk  

‘Jeetje, dat hebben wij met elkaar toch maar mooi even gedaan!’ 
 
Deze keer puntsgewijs: 

- 4 Nieuwe kinderen zijn in juli gestart, 2 meisjes en 2 jongens, 
waarvan 3 Lagere School en 1 kind Voortgezet Onderwijs.  

- 1 bekende student, 1 jr werkeloos, volgt nu een beroeps vervolg-
cursus dankzij nieuw fonds, 

- Dus 11 kinderen gaan nu (november) naar de Lagere School, 15 
kinderen volgen nu Voortgezet Onderwijs, 13 kinderen Hoger 
Onderwijs, 3 studenten volgen Beroeps – en Universitair Onderwijs 
en 2 kinderen krijgen dansles, 

- het 50e kind dat wij helpen is geregistreerd, 
- de coassistent tandarts, behandelt arme mensen gratis en geeft 

hen hiervoor nieuwe schoenen of slippers, 
- 2 bekende studenten zijn afgelopen september en november afge-

studeerd als docent Engels en docent Hindu Religie, 
- 7 gesteunde kinderen/studenten staan sinds juni 2014 op eigen 

benen na afronding van hun studie,   
- steeds meer contact en reacties van ouders, kinderen, studenten 

en scholen om te bedanken in het Engels, via post en media,  
- het Engels van s-s kinderen is enorm verbeterd door onze aanhou-

dende informatie en brieven in het Engels, 
- het merendeel van de gesteunde kinderen zijn enorm enthousiast en heel veel resultaten boven 

het gemiddelde, geen ‘zittenblijvers’ meer,  
- 100% transparantie voor ANBI status Belastingdienst en mediaplaatsing is op orde, 
- in januari 2014 vermelding bij CBF omtrent 2012: besteed aan doelstelling van de totale baten: 

110,3 % en besteed aan doelstelling van de totale laste 95,3% (4,7 % bank – en kosten Jaarver-
slag. (Dit komt altijd een jaar later, voordat gegevens verzameld zijn en het boek gemaakt is….!)  
Elk jaar zijn deze cijfers positief! 

- nog steeds kunnen kosten voor s-s privé voldaan worden en krijgt niemand salaris/vergoeding,  
- meer bekendheid door vaker staan op meerdere promotie markten o.a. Platvorm Grenzenloos 

Schagen en Bags and Events Heerhugowaard,  
- groter aanbod tweede hands marktspullen, 
- volledig nieuwe website door aangemelde vrijwilliger, ook voor onderhoud, 
- waardoor een betere bekendheid, contact en meerdere vormen van donatie, 
- jaarlijks kraam op Accordeon en Keyboard Festival Velserbroek, 
- kaarten van tekeningen Bali schoolkinderen gemaakt voor bedank donatie, 
- tot nu toe nog steeds twee Nieuwsbrieven per jaar kunnen uitgeven. 

 
Een hele waslijst hard werken, goed nadenken, veel communiceren en  

GEWELDIGE DONATEURS EN FONDSEN! HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL! 
 
 
Hoe werkt s-s-? 
Het controleren van resultaten. 
Het is zeer belangrijk, maar ook erg leuk om de behaalde resultaten van de Sama~Sama kinderen te bekijken. 
Dit doen wij dan altijd graag. Tegelijkertijd is dit een goede controle of het kind (nog) bestaat, echt naar school 
gaat, kan leren en of het kind het leren leuk vindt.  
Op elke resultatenlijst vinden wij de gegevens van de school, de officiële naam van het kind, de klas, naam + 
handtekening van hoofd en stempel van de school, het gemiddelde nationale schoolcijfer en het bereikte re-
sultaat van het  kind, natuurlijk ook het verzuim geoorloofd of niet, informatie over stages en extra studies, ad- 
 



viezen. De meeste gegevens worden vergeleken met bestaande informatie, gecorrigeerd en aangevuld indien 
nodig. Ook wordt er per gezin een geschiedenis bijgehouden om zo, indien nodig, goede beslissingen te kun-
nen nemen i.v.m. komende studies en de compensaties. Uitblinkende resultaten en speciale vakken/diploma’s 
worden genoteerd, zoals de taal Japans, om in de toekomst gebruik te kunnen maken van deze speciale kwa-
liteiten en om eventueel een aanbevelingsbrief te kunnen schrijven met eerlijke recente informatie voor een 
sollicitatie procedure. 
Voor kinderen van de Lagere School en de eerste 2 jaar van Voortgezet Onderwijs is het niet verplicht om re-
sultatenlijsten te sturen. Voorop staat dat de kinderen plezier met leren en schoolgaan hebben, voor zichzelf 
leren en niet voor s-s, vriendjes maken, even uit de zorgen en van de straat zijn en niet in de prostitutie en kin-
derarbeid belanden, kunnen leren als ze willen leren. Als ze niet kunnen en/of willen leren niet gedwongen 
worden tot hoge cijfers d.m.v. slaag en straf. Alstublieft niet! 
Daarom geen verplichting voor deze kinderen en schoolklassen. 
Voor de oudere kinderen vanaf eindexamen klas 3 van het Voortgezet Onderwijs en hoger, is het wel verplicht 
resultaten op te sturen. Wij kunnen dan beter in de gaten houden of de kinderen terecht naar een speciale ho-
gere schoolgaan. Besteden wij ons geld terecht voor deze studie, is dit een kind dat gestimuleerd - of beloond 
moet worden, kan het kind niet beter stoppen met de studie en geld gaan verdienen i.v.m. de arme – of moei-
lijke situatie thuis, of is dit juist een kind waar de maatschappij of St. Sama~Sama op zit te wachten? Denk 
alleen eens even aan het geven van bijlessen, steun met huiswerk, de zorg etc. 
Er wordt veel nagedacht en rekening gehouden met verschillenden persoonlijke situaties. Dit kost enorm veel 
energie en is ook heel lastig door het grote verschil in cultuur en de enorme afstand in kilometers. Zo proberen 
wij met kleine aanpassingen en stapjes tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. 
 
 
Raport van een Lagere School op Bali, niet verplicht, wordt regelmatig toch opgestuurd. 
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or 
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ot 
aantal Sama~Sama kinderen/studenten zit 
het leren erop! Zij hebben hun educatie 
afgerond door het behalen van hun diploma 
van Hoge School, Beroeps Opleiding of 
Universiteit. 
Voor het eerst zijn het veel kinderen 

waarvan wij afscheid moeten nemen. Dit valt ons zwaar, maar wij blijven de kinderen volgen zo goed dat gaat. 
Zo hopen wij nog in een enkele moeilijke/kansloze situatie te kunnen helpen of adviseren en onze werkwijze 
en doelstelling te verbeteren. 



I Komang Agus Punarbawa, sloot een Toerisme Opleiding af en wil snel werk vinden om zijn familie blij te 
maken. Snel werk vinden is nodig, hij draagt de zorg voor het hele gezin. Het liefst gaat hij varen op bij 
Windstar Cruises of werken in Holland. Komang was al erg snel goed in Engels. 
I Kadek Anom Wirjaya, sloot een Hoge School opleiding af en had meteen een leer + werk baan als leerling 
politieagent. Zijn opleiding begon meteen ver weg in Kupang op Timor, de financiële middelen hiervoor zijn nu 
via andere kanalen aanwezig. Anom wilde graag voetballer worden.  
Ni Putu Sri Mahayuni, sluit een Hoge School opleiding af van internationale standaard. Zij ging naar deze 
school om verpleegster te worden, door geld gebrek de veelte dure opleiding zal dit er niet van komen. Zij is 
gek op wetenschap en goed in geschiedenis. Als jongste van 5 veel oudere kinderen kan zij misschien, indien 
nodig, hulp krijgen van haar broers en zussen bij het vinden van werk. 
I Kadek Nova Sudarsana, sloot een opleiding Auto Techniek af. Hij wilde heel graag zijn doel als automon-
teur bereiken toen hij 15 jaar was. De opleiding heeft hij doorlopen, zijn stages waren goed, zijn extra lessen 
waren zelfverdediging en Japans. Dat moet lukken die baan en auto’s genoeg op Bali! 
I Kadek Agus Sudarma, sloot een opleiding Auto Techniek af. Graag wil hij een goede monteur zijn. Hij is in 
ieder geval goed in reparaties aan elektrische systemen, hij heeft extra lessen boksen gevolgd en Japans dus 
een brede basis van kennis, dat zal wel goed komen. De wil is er, nu werk zoeken. 
Ni Putu Ayu Lestari, sloot een opleiding lerares Engels af. Zij was de enige student die iedere keer voor haar 
studie vele kilometers rijden moest, maar zij was altijd enthousiast. Zij wil graag haar kennis met andere stu-
denten, andere mensen delen. Dit doet zij al enige tijd samen met haar vader en haar donateur, door weeskin-
deren te begeleiden met computers, Engels, het op de rails zetten van een eigen toekomst en het vinden van 
woonruimte. Binnen een maand werkt zij al als lerares Engels op een kleuterschool met internationale doel-
stelling. Ayu zeer gedreven en blij en zal evengoed verder kijken naar werk met oudere kinderen. 
Ida Ayu Made Mardani (Dayu), sloot deze maand een opleiding lerares Hindu Religie af. Zij laat het aan de 
toekomst over of zij verder gaat leren, op dit moment is daar geen geld voor. Zij is zeer tevreden en kijkt eerst 
eens of zij werk kan vinden, het liefste als lerares op haar eigen school. Zij helpt al regelmatig haar vader die 
Pedanda/Priester en op dit moment ziek is en zal in de toekomst misschien ooit zijn taak over kunnen nemen. 
 
Met het afscheid nemen van deze 7 kinderen/studenten nemen wij ook afscheid, wat betreft financiële steun 
voor educatie, van 5 gezinnen die wij met elkaar vele jaren ondersteunden. Voor sommige gezinnen zal dit tij-
delijk zijn en andere definitief.  
Dit zijn de gezinnen van Ida Pedanda Gede Jelantik Padang, Tista, Merta, Kaler en Raka. 
We wish all those families a lot of luck, succes and Good Blessings en wish we shall always have 
contact. We like to thank al those families for their hospitality, warm hand and nice words.  
 
Inhoud: Wij wensen deze gezinnen heel veel geluk, succes en goede zegeningen en hopen op een blijvend 
contact. Graag bedanken wij deze gezinnen voor hun gastvrijheid, warmte en fijne woorden.  
Bestuur, Cas, Toos en Linda 
 
 
Media 
@  ‘Kleine goede doelen steeds vaker in financiële nood.’ 
Donateurs geven minder * Minder vrijwilligers * Kwart lokale initiatieven kent nijpende tekorten * ‘Bedrijf van 
mijn man is onze grootste sponsor’ 
Lilian Dominicus 
Roosendaal * Zeven van de tien kleine goede doelen in Nederland hebben moeite om het hoofd boven water 
te houden. Het gaat veelal om kleinschalige, lokale initiatieven zoals organisaties die arme gezinnen aan 
voedsel helpen, labradors op leeftijd een nieuw tehuis bieden of oude bootjes laten opknappen door werkeloze 
jongeren. Ruim de helft van de lokale organisaties zag het aantal donaties de laatste drie jaar kelderen, blijkt 
uit onderzoek van Stichting Specsavers Steunt onder 266 kleine goede doelen in het land. 
Ook de hoogte van de gedoneerde bedragen is in de onderzochte periode afgenomen. Twee derde van de on-
dervraagde organisaties geeft aan dat er geldtekort is, bij ruim een kwart is dat zelfs nijpend. De helft zegt een 
tekort aan donateurs te hebben. Verder kampt een kwart met een tekort aan vrijwilligers. 

Opgedroogd * Van subsidies moeten ze het niet hebben: 62 procent zegt geen subsidie van de over-
heid te krijgen. Nog eens 26,7 procent zegt dat die geldbron is opgedroogd. 
 
 
Het geschetste beeld komt overeen met bevindingen van de brancheorganisaties van de goede doelen VFI  
over 2012. Volgende week komt de VFI met eigen cijfers over het afgelopen jaar. De kleinere organisaties 
zagen hun inkosten in 2012 met 7,2 procent dalen ten opzichte van het jaar ervoor, zo meldt VFI in het Goede 
Doelen Rapport 2013. De grote en de middelgrote doelen kregen wel meer geld binnen, respectievelijk 6,5 en 
1,6 procent. Dat was voornamelijk te danken aan gestegen inkomsten uit subsidies. 



Juist voor kleinere doelen kan een inkomstendaling grote gevolgen hebben. De Stichting Vogelopvang 
Midden-Nederland moest onlangs nog stoppen met een deel van de activiteiten, omdat de gemeente Almere 
de geldkraan dichtdraaide. Het centrum vangt jaarlijks 5000 gewonde vogels uit heel Flevoland op en heeft 
daar 120.000 euro voor nodig. 
Karin Pols van de Stichting Ouderen Uitjes Westland kon tot ruim een jaar geleden voor het vervoer nog leu-
nen op de steun van de gemeente Rotterdam. Nu moet ze met veel onderhandelen de eindjes aan elkaar zien 
te knopen. “Het bedrijf van mijn man is nu onze grootste sponsor, maar verder moet ik vooral heel creatief 
zijn.” (Bron: Noord Hollands Dagblad, 13 juni 2014.)  
 
@  ‘Goede doelen blijven goed bedeeld met lagere afdracht.’ 
Van onze verslaggever 
Den Haag * Om de bestaande loterijen meer ruimte te geven voor vernieuwing wordt het verplichte afdrachts-
percentage aan de goede doelen verlaagd van 50 naar 40 procent. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. 
Door innovatie en nieuwe aanbieders die zich mogen melden zal er evenveel overblijven voor de goede doe-
len, is de verwachting. 
Het loterijstelsel is van grote maatschappelijk waarde, stelt het kabinet, vandaar dat er ruimte wordt geboden 
aan nieuwe loterij-initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen. De Staatsloterij en de Lotto on-
derzoeken of zij in de toekomst kunnen samenwerken. De staatssecretarissen Teeven van justitie en Wiebes 
van financiën staan positief tegen deze verkenning, lieten ze weten.  
Nu dragen de loterijen jaarlijks 580 miljoen euro af aan goede doelen, maar het aantal deelnemers slinkt. Door 
nieuwe spelers aan te trekken, moet het bedrag aan afdrachten gelijk blijven. 
Het kabinet verwacht niet dat de goede doelenloterijen echt te lijden zullen hebben van nieuwe onlinemoge-
lijkheden. Wie een staatslot koopt is deel van een heel ander publiek dan wie nu thuis achter de computer ille-
gaal een kansje waagt. 
(Bron: Noord Hollands Dagblad, 12 juli 2014.) 
 
@  ‘Nederland geeft miljarden uit aan duizenden goede doelen.’ 
‘Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting.’ Met deze uitspraak onderstreepte de Amsterdamse 
hoogleraar filantropie Theo Schuyt al eens de betrokkenheid met goede doelen. Uit hoofdstedelijk gekissebis 
over het al of niet kappen van de kastanjeboom waar Anne Frank op uitkeek, ontstond in 2007 bijvoorbeeld al 
vrij snel de stichting Support Anne Frank Tree. 
Sinds 1995 bestudeert de werkgroep Filantropische Studies het geefgedrag. Nederland is het enige West-
Europese land dat dit doet. Aan de zoveelste boekeditie van ‘Geven in Nederland’ wordt gewerkt. In 2011 
werd bijna 4,3 miljard euro uitgegeven aan goede doelen. Tien jaar eerder was dat ‘slechts’ 3,4 miljard euro. 
Nederlanders kunnen inmiddels kiezen uit meer dan twintigduizend erkende goede doelen. Een van de popu-
lairste is het evenement ten bate van KWF Kankerbestrijding: Alpe d’Huzes. De zevende editie (8000) deelne-
mers leverde in juni 12 miljoen euro op. De meeste giften komen van vermogenden. Huishoudens gaven in 
2011 circa 200 euro aan goede doelen. De helft van de mensen geeft minder dan vijftig euro per jaar. De crisis 
– en concurrentie tussen goede doelen - is volgens Schuyt en zijn werkgroep in het geefgedrag merkbaar.’ 
Een ‘aaibaar’ nationaal doel, kinder- of dierenhulp bijvoorbeeld, krijgt makkelijker aandacht. Dat spreekt meer 
aan dan een grote internationale organisatie zoals Artsen zonder Grenzen die in het buitenland werkzaam is, 
weet Nienke Wynia van fietsevenement ‘Tour for Life’. “Toch halen we gemiddeld 20.000 euro per team op.” 
(Bron: Noord Hollands Dagblad, 26 juli 2014.) 
 
 
Weetjes  
¶  Website St. Sama~Sama F: Misschien dat u het nog weet ….. In de vorige Nieuwsbrief vroegen wij u of 
er iemand was die ons kon helpen met de website van Sama~Sama. Wij hebben toen direct een positieve 
reactie gehad van Maïra Piket. Zij wilde graag gratis een nieuwe website voor ons maken. Sinds kort is onze 
nieuwe site in de lucht. Wij als bestuur zijn er erg blij mee en natuurlijk met alle hulp van Maïra. 
Maïra is nog druk bezig om ‘de laatste puntjes op de i’ te zetten, met name voor de Engelse site en het fotoal-
bum. Ook zijn wij druk bezig om te kijken hoe we onze Facebook pagina goed kunnen linken met onze web-
site. Zodat u ook de laatste nieuwtjes weet en wat er komen gaat. Neemt u gerust al een  kijkje op onze ver-
nieuwde website www.sama-sama.nl. Maïra hartelijk bedankt voor al je inzet!  
We hopen op een verdere samenwerking voor in de toekomst. 
 
 
¶  Wegens te kort belangstelling is naar latere datum opgeschoven het Symposium 15 november 2014: 
‘Onderwijs in Ontwikkeling: Alle kinderen gaan naar school. De stand van zaken.’ 
Cas en Toos waren al opgegeven voor dit symposium, zij gaan dus nu op latere datum. Wordt vervolgd. 
 
¶ Leuke kaarten. 

http://www.sama-sama.nl/


Op Linda’s laatste reis naar Bali, hebben 2 Lagere School klassen mooie tekeningen voor ons gemaakt. Deze 
tekeningen hebben wij gescand  en hier foto’s van laten afdrukken. Hiervan heeft Toos leuke verstuur kaarten 
gemaakt. Deze zijn verpakt per 4 in een pakje en worden door ons verkocht op de markten voor 1,50.  
Heeft u interesse? U kunt ze kopen op een van de markten of wij zorgen dat ze bij u komen als u dit wenst.  
Voor u een leuke kaart voor weinig geld en wij een stukje inkomen voor de Stichting. 
 
¶ De Nieuwsbrief zal voortaan in mei/juni en november/december verzonden worden. Dit om de kosten 
van postzegels en kerstkaarten te verminderen. Ondertussen is post versturen een dure luxe bezigheid gewor-
den. Toch willen wij persoonlijkheid en aandacht behouden voor de mensen die ons op welke manier dan ook 
helpen. Daardoor verzenden wij vaker per post dan via de onpersoonlijke media. 
 

¶ Beamer nodig? Lekker groot FILMPJE kijken of karaoke spelen? 

U kunt bij ons een beamer huren voor een klein bedrag wat ten goede komt aan kinderen van  
St. Sama-Sama. Voor verdere informatie kunt u ons altijd bellen of mailen. 
 
 
Beterschap - Cepat sembuh, Sterkte - Kekuatan,   Felicitaties - Selamat Ulang Tahun  
☼ Beterschap, sterkte / Cepat sembuh, kekuatan Ida Pedanda Gede Jelantik Padang! 

We wish you a lot of strength and trust for a good recovery. We are with you!   
Wij wensen u veel kracht en vertrouwen toe voor een goede genezing. Wij denken aan u. 
 
☼ Beterschap, sterkte / Cepat sembuh, kekuatan I Nengah Redana (Donald)! 

A lot of strength and trust, every week some better! We are with you. 
Heel veel krachten vertrouwen, elke week weer wat beter. We zijn bij je. 
 
♫ Hartelijk Gefeliciteerd / Selamat Ulang Tahun I Komang Agus Punarbawa, I Kadek Anom Wirjaya, 
Ni Putu Sri Mahayuni, I Kadek Nova Sudarsana, I Kadek Agus Sudarma! 
With your diplom of High School. Well done, we are very proud of you. We wish you all the best, lot of succes 
finding a job, have trust in yourself and your future. We shall follow you and you can always contact us! 
 
Inhoud: Met jullie diploma van de Hoge School. Goed gedaan, wij zijn erg trots op jullie. Wij wensen jullie het 
allerbeste, veel succes bij het vinden van werk, heb vertrouwen in jezelf en je toekomst. Wij zullen je volgen 
en je kunt altijd contact met ons opnemen. 
 
♫ Hartelijk Gefeliciteerd Floris de Wit uit Heerhugowaard! Floris deed mee aan de luiertaartwedstrijd op 
de markt in Heerhugowaard, 15 augustus 2014. 
Floris vertelde dat er 74 luiers gebruikt waren voor de luiertaart. Hij zat er het dichtste bij, de taart bevatte 72 
luiers. Wij wensen Floris nog veel plezier met zijn speelgoedpakket voor jongens! 
 
♫ Hartelijk Gefeliciteerd mevrouw Marion Breuer uit Heerhugowaard! Marion deed ook mee aan de luier-
taartwedstrijd op dezelfde markt. Vol verbazing nam Marion het gezellige pakket in ontvangst, eindelijk eens 
iets gewonnen. Het gewicht van de taart was volgens haar 2,4 kg, de taart was in werkelijkheid 2,374 kg. Knap 
geraden hoor! Veel plezier met het pakket!  
 
♫ Hartelijk Gefeliciteerd meneer Pieterse uit Alkmaar! U deed mee aan de luierwedstrijd op de Makado 
Verenigingen Markt te Schagen op 20 september. De luiertaart woog 2620 gram en u schreef in voor 2800 
gram. Meneer Pieterse heeft gekozen voor een serie van vier dvd’s. Heel veel kijk plezier!  
 
♫ Hartelijk Gefeliciteerd Ryan van Aken met het winnen van je dierenkwartet en 
het dagje uit voor 4 per-sonen naar Safaripark Beeksebergen in Hilvarenbeek. Het 
aantal luiers van de taart was 68 stuks en jij raadde 60 luiers. Toch nog gewonnen op 
de markt in Schagen! Nu nog met kwartetten goed oefenen. Veel plezier! 
 
♫ Hartelijk Gefeliciteerd / Selamat Ulang Tahun Ni Putu Ayu Lestari and Ida 
Ayu Made Mardani! 
Ayu with your diplom of English Teacher and Dayu with diplom Teacher Hindu 
Religion.   Ayu 
We are very proud of you, that was hard and heavy working. You did it by yourself with 
lot of enthousiam! We wish you lot of succes finding work, all the best and be an 
example and the hope of the standard poor people of Bali. Ofcours we shall follow you 
in the future. You can always contact us. 
 



Inhoud: Ayu met je diploma lerares Engels, Dayu met je diploma lerares Hindu Religie. Wij zijn erg trots op 
jullie, dat was hard en zwaar werken. Jullie hebben dit zelf gedaan met veel enthousiasme. We wensen jullie 
veel succes met vinden van werk, al het bes-te en wees een voorbeeld en de hoop voor de gewone arme 
Balinese mensen. Natuurlijk volgen wij jullie in de toekomst. Je kan altijd contact met ons opnemen. 
 
 
♫  Hartelijk Gefeliciteerd /Selamat Ulang Tahun I Wayan Soneta family!  

Andhika you ranking the number 50 child of  
St. Sama~Sama Foundation. We are very happy with that and we like to 
celebrate this with an one time rp amount that can help you this moment 
in your daily life. We wish you a lot of plesure with this unespected 
happiness in life, from our heart for less your sorrow. Lot of joy! 
 
Inhoud: Jij bent het 50e kind van s-s. Wij zijn hier erg blij mee en wij willen 
dit vieren met een eenmalige compensatie dat jullie kan helpen op dit mo-
ment in jullie dagelijks leven. Wij wensen jullie veel plezier met dit onver-
wachtse blije gebeuren, uit ons hart voor minder zorgen.  
(Foto links Donald en rechts Tirta, Bali medewerkers en bestuursleden.)  

 
 
Activiteiten/markten 
Jaarlijkse Goede Doelen Kerst Markt in de grote kerk te Schagen. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december. 
Deze markt is vrijdag van 19.00 – 21.00 uur en zaterdag van 11.00 – 16.00 uur en wordt georganiseerd door 
Platform Grenzeloos Schagen. Ook hier zullen wij aanwezig zijn met informatie, kinderactiviteiten, kaarten van 
Toos en kerst gerelateerde artikelen. Het zal dit jaar een extra gezellige markt worden want tijdens de markt is 
er muziek die wordt verzorgd door de Accordeon en Keyboard Groep uit de Velserbroek, bestaande uit  
Gerard Bosman en Alex Spekking. Zij spelen hier 2 dagen belangeloos voor de Goede Doelen. Komt dus allen 
en geniet van de gezellige sfeer en mooie kraampjes.  
 
Op 6 april 2015 staan wij op de rommelmarkt in Heerhugowaard. Deze markt is overdag in de Sporthal 
Waardergolf van 10.00- 16.00 uur. Op deze markt staan wij voor het eerst en hebben er veel zin in. 
 
 

 
Alle donateurs, Vriendenloterij donateurs, Fondsen, gulle gevers en makers van alle inkoop en 
verkoop spullen/materialen/stands en natuurlijk niet te vergeten onze vrijwilligers wensen wij 

 

 

Een hele gezellige Sinterklaas,  

 

 Warme, Liefdevolle Kerstdagen  

en een 

Gelukkig en Tevreden 2015! 
 

 

 

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. 


