


             Stichting Sama-Sama Foundation     

          
Secretariaat: 
Buttersloot 4   1747 JG Tuitjenhorn 
Banknr. NL52 RABO 0363275274 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                    
Tuitjenhorn, december 2015 
 
Voorwoord 
 
Vrienden van Stichting Sama-Sama, 
Het jaar is weer verrassend snel voorbij gegaan. Zo plan je van alles en zo is alles achter de rug. Zo ook 
ons 12½ jarig jubileum. Voor de gezinnen op Bali hadden we een leuk extraatje gegeven en voor de 
donateurs was er een open dag. Deze dag is leuk verlopen met gezellige gasten, een lekker bakkie koffie, 
wat lekkers en vrolijkheid.  
Heel erg bedankt hiervoor! 
We hebben weer diverse markten gedaan waaronder de buitenmarkt bij Magnushof in Schagen en diverse 
markten van NH Evenementen, die bijna elke door hun georganiseerde markt een plaatsje vrij hield voor 
het goede doel. Daar bij worden er vaak opnames gemaakt voor Heerhugowaard Alive, nieuws en 
muziekzender, waarbij soms een interview met St. Sama~Sama.  
Suzanne ook heel erg bedankt.  
Met een andere donateur die veel doet voor onze tandarts student Agus, die overigens in zijn laatste jaar 
zit, hebben we een dag op de Zwarte Markt gestaan om zo nog wat bijeen te brengen voor zijn 
studiekosten. We waren beide met een volle auto gekomen en hebben toch redelijk veel verkocht die dag. 
Erg leuk dat ook enkele donateurs die dag even langs kwamen om te kijken en iets te kopen.  
Op 13 december hebben we de laatste markt van het jaar gehad in de Spartahal te Schagen. Hier 
probeerden wij zoveel mogelijk kerstspulletjes te verkopen en nog vele andere artikelen voor alle kinderen 
van de stichting. Iets wat hard nodig is.  
Op enkele markten die zuiver voor de promotie zijn, kan je niet met 2e hands artikelen staan. Om daar toch 
inkomsten te kunnen verkrijgen, staan we tegenwoordig met leuke spulletjes voor groot en vooral klein, die 
voor een groot gedeelte uit Indonesië komen. Deze kopen we privé in bij een groothandel in de buurt en 
verkopen dit ten bate voor de stichting. Gelukkig loopt dit een beetje en geeft dit toch weer wat extra 
inkomsten. 
In oktober heb ik met Linda op de Match Markt gestaan van Stichting De Waaier uit Alkmaar en daar zijn 
we verwend. Verderop in de Nieuwsbrief leest u hier alles over. 
Eind november ben ik met Toos naar een avond van de Wilde Ganzen geweest te Utrecht en daar liet 
onderzoeker Sara Kinsbergen ons eens kijken door een andere bril. 
Namelijk door de bril van de organisatie die een subsidie aanvraag moet beoordelen. Dit werd met een 
case in groepjes uitgewerkt en later nabesproken. Hierdoor kreeg je een goed inzicht in waaraan je 
aanvraag zou moeten voldoen en wat je je zelf moet afvragen voor je een project start. Voor ons erg 
leerzaam. Het leert je door een andere bril naar je eigen organisatie kijken. Napratend op de terugweg, 
waren we van één ding zeer overtuigd: Wij doen het goed! We zien het goed. Iets waar we heel blij om zijn 
en trots op kunnen zijn als kleine stichting. 
Ook de brieven van de kinderen en scholen uit Indonesië komen nu massaal binnen hetgeen voor Toos en 
Linda veel werk geeft, maar ze doen dit met plezier want er zit heel vaak een leuk briefje of tekst bij en daar 
worden we dan weer extra blij van. 
Rest mij nog u heerlijke kerstdagen en een vooral gezond en gelukkig 2016 toe te wensen. 
 
Groetjes en bedankt voor uw bijdragen, 
Cas 
 

 

 



Brieven van ouders, kinderen en scholen 
Ouders: 
╔ Candidasa, 2015 October 3rd  
Dear ….., How are you all, we hope you all best.  
At first we would like to say thank you very much that you do to my daughter for education, and so specialy 
thanks to jubilee for give Novi extra.  
Novi now elementary school at grade 5th and still can not write in English, still learn to do it. We are here 
everything is good, and have many ceremony culture at village. That cause this letter litle late (I am sorry). 
Young brothers Novi now school at playgroup, he is 5th years old no wand sometime still crying at school 
and should be waiting at school every day. Big kiss, Wayan family: Good Blessings. 
 
Inhoud: Beste ….., Hoe gaat het met u allemaal, wij hopen dat het goed gaat. Allereerst willen wij u heel 
erg bedanken dat u mijn dochter helpt met educatie en speciale dank voor de extra jubileum gift. Novi zit in 
klas 5 van de lagere school en nog steeds kan zij niet Engels schrijven, zij is dit nog steeds aan het leren. 
Met ons gaat alles goed, er zijn veel culturele ceremonies in het dorp, daardoor is deze brief wat laat (het 
spijt mij). Het jongere broertje van Novi gaat naar de kleuterschool, hij is 5 jaar nu en huilt soms op school 
en moet ik elke dag bij school wachten.  
Dikke kus, Wayan en familie: Goede zegeningen.  
(Red. Novi wordt sinds 2011 geholpen.) 
 
Kinderen:  
╔ Budakeling,2015 July 18th  
Dear St. Sama-Sama Foundation, how are you? I hope your fine too, same with me and my family.  
The first I’m ‘Oriani’ say about the compensation. I’m very happy about the compensation. Thank you for all 
people Stichting SAMA-SAMA Foundation, because help me about my education in 6 years. 
I’m only to find say thank you. I hope God reply your goodness. No problem for me about the your stop 
send the compensation. I’m understand your situation. And for six years you help me, it’s very pretty and 
worthwhile. I’m only say thank you very much for you. 

And I’m ‘Made Merta’ mother of Oriani. I’m only say thank you about your help the compensa-tion 
for my child. I hope God reply your goodness. 

I’m not go to of secondary school (university). I want to look for work. Bay the way, can you send the photo 
of the person helping me?  
And this is my result of fotocopy sertify that I’m trainee, fotocopy raport the last. 
Warm greeting Made Merta and Oriani 
 
Inhoud: Beste ….., hoe gaat het met u? Ik hoop dat het goed gaat, net als mij en mijn familie. Allereerst wil 
ik, Oriani, iets zeggen over de compensatie. Ik ben erg blij met de compensatie. Alle mensen van Sama-
Sama F. bedankt voor uw hulp met mijn 6 jaar educatie. Ik kan alleen maar dank u wel zeggen. Ik hoop dat 
God uw goedheid zal beantwoorden. Het stoppen van de compensatie is geen probleem voor mij. Ik begrijp 
uw situatie. 6 Jaar lang heeft u mij geholpen, dat is erg fijn en nuttig. Heel hartelijk bedankt. Ik ben Made 
Merta, moeder van Oriani. Ik kan alleen maar dank u wel zeggen voor uw com-pensatie aan mijn kind. Ik 
hoop dat God uw goedheid beantwoord. Ik (Oriani) ga niet na voortgezet onderwijs naar de universiteit. Ik 
wil zoeken naar werk. Trouwens, kunt u een foto sturen van degene die mij helpen? Hier ook een fotokopie 
van mijn certificaat stagelopen en kopie van laatste rapport. Warme groeten Made Merta en Oriani. 
(Red. Voor deze resultaten zie verderop in Nieuwsbrief.) 
 
Scholen:  
╔ Ontvangen: 7 november 2015 
Dear St. Sama-Sama Foundation, we are pleased to send a peace of letter with your sincerely that always 
help our students in order to improve their ability in studying. We are agree with your statements that using 
the money for their necessaries for learning.  
Moreover, hopefully the material for learning can help them to enthusiasm in learning process. 
Meiliani and friends are happy when she heard Sama-Sama Foundation will support. Can you guess how 
does she feel right now? But as your expectation we have recommended her to buy material for studying. 
We hope your foundation always existent to help difficult situation and thank you very much for 
cooperation. Kind regards, Teacher staff in SD N4 Manggis. 
 
Inhoud: Beste ….., We zijn verheugd een briefje te sturen omdat u zo vriendelijk bent onze studenten te 
helpen met het verbeteren van hun leermogelijkheden. Wij zijn het met u eens om het geld te gebruiken 
voor hun leermaterialen. Ook, zullen de materialen hen hopelijk ook helpen met enthousiasme in het 
leerproces. Meiliani en haar vrienden/klasgenoten waren blij toen zij hoorden dat s-s hen wilde helpen. 



Kunt u zich voorstellen hoe blij ze nu is? Zoals uw verwachtingen hebben wij haar aanbevolen 
studiemateriaal te kopen. Wij hopen dat uw stichting altijd aanwezig zal zijn om te helpen in moeilijke 
situaties, heel erg bedankt voor de samenwerking. Vriendelijke groeten, leerkrachten SDN4 Manggis. 
(Red. Meiliani wordt geholpen sinds 2014.) 
 
Fondsen: 
╔ Maassluis, 12 augustus 2015 
Onderwerp: felicitatie 12½ jarig bestaan 
Geacht bestuur, 
Het bestuur van de Govert van Wijnstichting heeft met belangstelling kennisgenomen van de inhoud van 
uw nieuwsbrief van juni 2015, waarin u uw 12½ jarig bestaan aankondigt. 
Wij feliciteren u daarmee van harte en wensen U nog vele jaren kracht toe uw doel te ondersteunen.   
Deze brief is recent in de bestuursvergadering onderwerp van bespreking geweest.  
Helaas heeft het bestuur besloten ditmaal geen bijdrage te voldoen. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Govert van Wijnstichting 
J.P. Montagne, secretaris 
 
Namens alle gesteunde kinderen van Bali en St. Sama~Sama F. bedanken wij u, de Govert van 
Wijnstichting, allen hartelijk voor de aandacht, vriendelijkheid en alle hulp aan de Bali kinderen!  
Blij zijn wij met uw reaktie. Wij wensen u nog veel succes!  
(Red. De Govert van Wijnstichting is een van de eerste Fondsen die doneerde aan St. Sama~Sama F., dit 
was € 2.000,00 op 12 augustus 2008.)  
 
╔ Heiloo, 1 september 2015 
Geachte heer van Dijk, 
Zoals u weet is er in Heiloo een Kringloopwinkel Keer op Keer. 
Om de paar maanden doneren wij een fiks bedrag aan diverse goede doelen in binnen – en buiten-land. 
Tevens worden er donaties geschonken ….. en dit alles door de verkoop van de bij ons ingebrachte spullen 
en inzet van vele vrijwilligers. 
Het bestuur van de goede doelen commissie heeft een nieuw initiatief genomen. Wij vinden het gewel-dig 
dat er zoveel personen/verenigingen/stichtingen en clubs in Heiloo e.o. zijn waar de inwoners van ons dorp 
en wijde omgeving van kunnen genieten. Vanaf 2009 schonken wij elke maand één opkikker. 
Vanaf januari hebben wij dit verhoogd naar 2 OPKIKKERS van € 300,00 per maand! 
 
Voor de maand september 2015 willen wij Stichting Sama-Sama de opkikker geven. 
Onze penningmeester ….. maakt het bedrag over naar Stichting Sama-Sama. 
GEFELICITEERD met uw 12,5 jaar bestaan en nog veel succes met de Stichting Sama-Sama! 
 
N.B.: In onze winkel staan boeken waarin alle opkikkers worden verzameld. Mocht u nog wat informatie, 
folder o.i.d. hebben wilt u ons die dan toesturen? Zo houden wij onze boeken up-to-date. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Stichting Keer op Keer/Keerpunt Foundation 
Mevr. A.A.C. Bontje-Oud 
(Red. zie verder Donaties.) 
 
 
Jubileum 
Afgelopen september vierde St. Sama~Sama Foundation het  
12½ jarig bestaan. Dit heeft in een paar weekbladen gestaan met 
een leuke foto. Naamsbekendheid is natuurlijk ook heel belangrijk. 
Wij hebben hierop leuke reacties, kaarten, brieven (zie Fondsen) ontvangen en fijne donaties.  
Donateurs hebben wij een bedank en uitnodigingskaart gestuurd met een leuke foto van een paar 
studenten die nog leerden of al klaar waren met hun studie. 
Op zondag 20 september was er een Open Dag aan huis. Dit was ontzettend leuk, want er kwam nog leuk 
en fijn bezoek ook. Het was echt een hele fijne vrolijke verrassende dag waardoor wij zeker ge-raakt 
waren. Wij putten daar kracht uit en voelen zó dat we toch goed bezig zijn, dat is echt weleens nodig hoor. 
Werken op/met afstand is toch wel eens moeilijk.  
Lieve woorden, bloemen, donaties en kaarten mochten wij in ontvangst nemen. 



Maar niet alleen voor ons was het feest, maar ook voor 30 gezinnen op Bali die wij allemaal steunen. 
In juli ontvangen zij normaal altijd de compensatie voor school en door dit jubileum kregen zij allen 125,000 
roepia voor extra ondersteuning voor de schoolkosten!  
Dit is beter dan geld hier opmaken aan een knalfeest of drukwerk.  

         Lang voor tijd hebben wij Donald en Tirta (trouwe Bali medewerkers en 
bestuursleden) gevraagd een grote taart te bestellen en deze met een 
paar kinderen van Sama~Sama aan te snijden en te nuttigen. Even een 
klein feestje met wat drinken, taart en dan een leuke foto maken. Voor 
de bedankkaart en als herinnering voor de donateurs.  
Wij zijn blij dat wij samen met én méde door u deze mijlpaal moch-ten 
bereiken en zoveel kinderen in gezinnen konden helpen! 
 

Beste donateurs, Fondsen, knutselaars, Vriendenloterijleden,  

goederen gevers, vrijwilligers, middenstanders,  

onbekende donateurs, Match Makers, marktkraam schenkers,  

medewerkers en partners 

 

    HARTELIJK BEDANKT VOOR AL UW HULP EN STEUN! 

 

Ik ben  
I Kadek Semaraputra, 13 jaar en zit in de 1e klas van het voortgezet onderwijs.→ 
Samen met mijn vader, moeder, broertje van 10 en zus woon ik in Manggis 
Karangasem. Mijn zus Juniantika is al 18 jaar en werd ook geholpen door Sama~Sama. 
Samen met drie gezinnen uit onze familie wonen wij op een stuk 
schone harde zandgrond. We hebben het met ons allen erg gezellig, dat komt doordat 
het lekker koel is door alle bomen waar wij onder wonen. Ook hebben wij wat dieren 
lopen wat ook leuk en handig is.  

 
 
← I Kadek Luwih Markandya, ik zit op de lagere school in de  
4e klas, in Gegelang. Wij wonen met ons zessen in ons huis, mijn broer Markandya 12 jaar, ik 
9 jaar, mijn zusje van 7 en broertje van 1 jaar en mijn vader en moeder. Wij wonen op het 
terrein van familie met dieren, o.a. varkens, en hebben ook een tuin met fruit en groente. Papa 
brengt eieren rond op zijn brommer en heeft ook een klein dorpswinkeltje. Mijn broer 
Markandya kennen jullie wel, die was schaakkampioen.   
 
 
 
 

Gusti Agang Kadek Srilanang Nata Perwira, ik ben 8 jaar en zit in klas 1 van → 
de lagere school. Samen met mijn zus en moeder wonen wij bij opa en oma. Mijn 
zus Nanda is 10 jaar en wordt ook geholpen door Sama~Sama. Mijn moeder naait 
kleding en we verkopen pinda’s. Ik ben lang erg ziek geweest en daardoor ga ik 
pas nu naar school. Mijn rechter arm en hand kan ik niet bewegen, dat is weleens 
naar. Ik ben wel erg blij en ga het op school proberen. Mijn vader is overleden en 
die mis ik wel erg.  
 
 
Wat heeft St. Sama~Sama ondertussen bereikt 
Dit schooljaar 2015-2016 gaan er 8 kinderen naar de Lagere School, 16 kinderen naar Voortgezet 
Onderwijs, 14 kinderen naar Beroeps-/Vervolg-/Hoger Onderwijs en 2 studenten naar de Universiteit. 
2 Meisjes volgen nog steeds dansles. Dus in totaal worden er 40 kinderen gesteund met 42 projecten. 
 
Wat is er gebeurd met de 14 studenten die na de Sama~Sama hun eigen weg moesten gaan: 
Adi          20 jr jongen zoekt werk, wacht op diploma uitreiking in december, 
Andre           21 jr jongen studeert met steun anderen, Economie en Management laatste jaar        
                                              Universiteit Denpasar,  
Anom           19 jr jongen werkt als politieman in Denpasar, 
 
Ayu              23 jr meisje werkt als docent Engels op kleuterschool en geeft bijles Engels op           



Voortgezet Onderwijs in Amlapura, 
Dayu          23 jr meisje heeft nog geen werk, helpt vader (priester) met zijn werk in Budakeling, 
Henny          22 jr meisje werkt als vroedvrouw in ziekenhuis hoofdstad Denpasar, 
Juniantika    18 jr meisje  werkt in een schoonheid salon in Manggis, 
Komang       19 jr jongen heeft werk in een hotel in Tuban, dichtbij de luchthaven, 
Mahayuni     19 jr meisje volgt op eigen kracht studie economie in Amlapura, 
Martiningsih 18 jr meisje werkt in een galerie in hoofdstad Denpasar, 
Oriani          19 jr meisje nog geen werk gevonden, helpt moeder in eigen winkeltje in Budakeling, 
Sucitrawati   18 jr meisje volgt op eigen kracht studie van 30 lessen in een centrum voor 

Administratieve Opleidingen, 
Sudarma      20 jr jongen heeft werk in de beveiliging in Denpasar, 
Sudarsana   20 jr jongen volgt op eigen kracht 1 jarige studie Toerisme in omgeving Candidasa. 
 
Dus dankzij eigen inzet van de 14 kinderen zijn er 7 kinderen aan het werk en studeren er 4 kinderen. 
2 Kinderen zoeken nog werk, maar helpen hun ouders met priesterschap (óók studiekeuze) en in moeders 
eigen winkeltje. 
1 Jongen wacht nog op zijn diploma (er is maar 2 keer per jaar diploma uitreiking, o.a. december) zoekt 
werk, maar kan nog niet aangenomen worden zonder diploma. 
Natuurlijk blijven we deze jongvolwassenen tot op zekere hoogte volgen in hun toekomst. 
Hier word ik echt blij van! U ook? 
Vriendelijke groeten, Toos van Dijk 
 
 
Nieuws van de projecten 
Actieve projecten: 
Het gezamenlijke project van de Fred Foundation en Stichting 1913: 
Vanaf 2008 gaan 12 kinderen gedurende 12 jaar naar school. 
Er zijn 9 kinderen overgebleven voor het schooljaar 2015-2016, dit omdat in juni dit jaar 2 kinderen hun 
studie afrondden met een diploma.  
6 Kinderen volgen nu Voortgezet Onderwijs en 3 kinderen Beroeps-/Hoger Onderwijs. 
Alles is rustig en verloopt goed met de kinderen, gezinnen en studie. 
Het zal ons benieuwen of de schaakkampioen (van 8 scholen) deze titel heeft kunnen verdedigen. We 
hebben nog niets vernomen hierover. 
 
Het project van ‘3 studenten’ van 2 donateurs, o.a. EuroDS B.V.: (ondertussen nog 1student) 
De coassistent tandarts heeft het toch wel zwaar. Hij wil versneld met zijn studie klaar zijn om kosten te 
besparen. De studie gaat ontzettend goed, met goede resultaten en een leerzame goede stage. 
Alleen hij moet zelf patiënten zien te vinden voor chirurgische ingrepen en dat valt niet mee. Voor een paar 
nieuwe slippers willen mensen zich nog wel gratis laten helpen, maar daar lijkt verandering in te komen, 
Mac Donalds en KFC (lekker kippetje!) krijgen meer bekendheid en als je arm bent, wil je ook weleens wat. 
De tandarts is nog steeds onbetaalbaar, onbekend en super eng voor alle mensen.  
Er wordt voorlichting, gratis controles en kleine behandelingen gegeven, over heel Bali, door de 
coassistenten. Er bestaan zelfs makelaars voor bemiddeling in tandarts klanten! Gelukkig kan de student 
het nog vaak met slippers af.  
Ondertussen heeft een vaste donateur van dit project samen met Sama~Sama een markt georgani-seerd 
waarvan de opbrengst voor deze student is. Het was een erg mooi bedrag. Ook heeft zij twee nieuwe 
donateurs gevonden ten gunste van de studie. Deze financiële impuls is hard nodig, want de euro’s voor 
hem voor 2015 waren en zijn nu op! 
Als alles goed gaat dan kan er in januari afgestudeerd worden! Nu maar duimen. 
 
Het project van Kringloopwinkel Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation: 
Twee meisjes krijgen steun voor 4 jaar onderwijs. 
Het oudste meisje is zoals verwacht naar het Voortgezet Onderwijs en alles gaat goed. 
Het jongste meisje zit alweer in klas 5, danst nog steeds erg graag (via s-s) en vindt het leuk dat haar 
broertje nu ook op haar school zit. Zij heeft gevoel voor kunst. 
I.v.m. ons jubileum hebben wij ook een brief ontvangen met donatie. (Zie Brieven Fondsen, Donaties). 
St. Keer Op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation, hartelijk bedankt voor uw extra donatie!  
 
Het project van Kringloop H.V.O. Heerhugowaard: 
Een tiener jongen krijgt steun voor 3 jarig Beroeps Onderwijs. 



Deze jongen zit nu in het eindexamen jaar en zal hard moeten werken. Zeker omdat hij een middelma-tige 
leerling is. Het is en blijft stil rond deze jongen, daar kunnen wij niets aan veranderen. 
De jongen mist, samen met zijn broer, zijn overleden moeder enorm. Is daardoor stug en toch wel moeilijk 
in de omgang. Opstandig. Het zal wel goed komen, zeker nu zijn oudere broer werk heeft en hij daardoor 
ziet dat dan alles leuker wordt.  
 
Afgeronde projecten: 
Het project van Platvorm Grenzenloos Schagen: 
Een jongen kreeg steun voor 1 jarige opleiding bij een opleidingscentrum. 
Hij heeft zijn werkstuk Procedure Toyota Car Sales Cash (Red. Toyota Verkoop Administratie) afge-rond 
en wacht op diploma uitreiking december in Grand Bali Beach Hotel te Bali. Hij zoekt al enige tijd werk, 
maar zonder diploma in handen lukt dit natuurlijk niet.  
Platvorm Grenzenloos Schagen, hartelijk bedankt voor uw hulp aan deze student! 
 
 
Hoe werkt s-s 
Rapport van Beroeps - en Hoger Voortgezet Onderwijs op Bali. 
Het is ouders alleen verplicht om de eindexamen resultaten op te sturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Red. KKM is minimaal school cijfer, Angka, middelste rij, behaald cijfer leerling.) 
 
 
Donaties 
# St. Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation 
Heeft in september € 300 gedoneerd in verband met het 12½ jarig jubileum. Dit geld wordt besteed als 
aanvulling op het bestaande project voor de educatie van 2 bekende jonge 
meisjes. Zie verder deze Nieuwsbrief. 
Heel hartelijk bedankt St. Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation 
voor gulle gift voor de studie van deze twee jonge meisjes! 
 
# Stichting De Waaier: Match Markt in de cultuurkoepel in Heiloo  
Op 29 oktober jl. stonden mijn vader (Cas) en ik op de Match Markt in Heiloo, 
dit initiatief is van de Stichting De Waaier. Deze dag was voor onze stichting 
een belangrijke dag, dit omdat bedrijven en stichtingen de kans krijgen om bij 
elkaar te komen, er worden contacten gelegd en gekeken wat zij elkaar te 
bieden hebben. 
Cas en ik hebben hier op de Match Markt in onze Balinese kleding en met 
Balinese snoepjes gestaan, met als doel matches te maken. Deze matches 
kunnen bedrijven met ons aangaan. Wij hebben als match-opties aangedra-



gen dat wij op zoek waren naar kantoorartikelen, plastic stapel bakken en aluminium behangtafels voor de 
markten ed..  
Wij hebben vele gesprekken gehad die dag. Je hoopt op een match, maar je bent zo en zo al blij dat je de 
stichting hebt kunnen promoten bij mensen/bedrijven. Aan het einde van de dag hebben wij drie matches 
kunnen maken en daar zijn wij ontzettend blij mee en trots op. Zeker omdat dit ook de eerste keer was dat 
wij hier stonden, niet wetende wat er op ons af zou komen. Wij kunnen u wel zeggen dat wij een goede 
leerzame Match Markt hebben gehad, die zeker over twee jaar voor herhaling vatbaar is. 
Meerdere complimenten hebben wij gekregen over ons goede werk en de presentatie. 
Blij zijn wij u te vertellen dat de volgende matches overeen zijn gekomen: 
 
■ Gratis banner:  
Een week na de Match Markt had ik een afspraak op het kantoor van 
Stichting MEO. Daar kreeg ik een rondleiding, er is mij verteld wat zij doen 
en waar zij voor staan én heb ik kunnen praten met de mensen die werk-
zaam zijn bij Stichting MEO.  
Maar ook heb ik kunnen vertellen wie wij zijn en wat St. Sama~Sama doet.  
Ik heb een goed gesprek gehad en wij zijn met elkaar tot mooie banner ont-
werpen gekomen. Uit de ontwerpen kon ik er 1 kiezen die wij mooi en duide-
lijk vonden. Jeetje, wel moeilijk hoor, maar ik was er snel uit. Stichting MEO 
heeft er een ontzettende mooie banner van gemaakt. Waar heel vaak ge-
bruik van zal worden gemaakt op markten en beurzen. Hartelijk bedankt!  
 
■ Gratis Workshop Social Media:      
Ook gaat onze hartelijke dank uit naar Vincent Smit, garagehouder van  
Kickstart Your Social Media B.V..  
Ik ben door Vincent uitgenodigd om mee te doen aan een workshop  
Social Media, met name hoe wij de Sociale Media goed kunnen gebruiken 
voor onze stichting. Op 28 januari 2016 zal ik deze workshop bijwonen. Waar ik later meer over zal 
vertellen. Een hele mooie kans! 
 
■ Gratis 1 pak A4 wit printer papier:       
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders beloofden ons 1 pak print papier. Daar zijn wij blij mee. . Dat 
wordt deze week thuis overhandigd. Alvast heel hartelijk bedankt! 
 
Nogmaals allen, natuurlijk óók organisator Stichting De Waaier, bedankt voor alle gulle gaven! 
Linda van Aken, namens St. Sama~Sama Foundation 
 
(Red. Het doel van Stichting De Waaier is met haar leden de maatschappelijke samenhang en ontwik-
keling in de regio groot Alkmaar te vergroten met aanbod in natura. De Waaier wil het voor maatschap-
pelijke organisaties gemakkelijker maken een beroep te doen op de aanwezige fondsen. Voor de fond-sen 
is het goed dat er meer maatschappelijke organisaties hen kennen. De markt begint met het luiden van de 
bel door de Burgemeester, daarna wordt er anderhalf uur lang, op ‘hun kleedje’ op een creatie-ve manier 
aandacht gevraagd voor de verzoeken. Vakkennis, materialen, en vrijwilligersuren voor het uitvoeren van 
klussen. Ondernemers lopen rond en bekijken wie ze kunnen helpen, daarna wordt er op een zeer snelle 
manier gehandeld, de matches worden meteen vastgelegd door aanwezige notaris.) 
 
 
Media 
@ Kleinere goede doelen zien inkomsten teruglopen. 
Kleine goede doelen hebben het lastig. Waar hun grote en middelgrote collega’s de inkomsten 
zagen stijgen, gaan die bij de kleinere liefdadigheidsinstellingen achteruit. 
Dat bleek uit de cijfers van het VFI (Vereniging Fondswervende Instellingen).  
Het totaal aan inkomsten door goede doelen komt in 2013 uit op 2,3 miljard. Dat is 7,8 procent meer dan in 
2012, maar de kleinere organisaties delen niet mee in die stijging. Bij vrijwel allemaal namen de inkomsten 
af met gemiddeld 9,5 procent. 
Daardoor nemen ook de bestedingen van deze kleinere organisaties af met 1,1 procent, terwijl ze bij de 
middelgrote (7,8 procent meer) en grote (6,5 procent meer) juist flink toenamen. 
(Bron: Nieuwsbrief Keurmerk Goed Besteed, 14 oktober 2015.) 
 
@ 8700 organisaties zijn ANBI kwijt. 
De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit toezicht ziet op ca 65.000 instellingen. 



Bij het risicogerichte toezicht kunnen, naast gegevens die de Belastingdienst zelf heeft, onder andere de 
website van een instellingen signalen of aanwijzingen die de Belastingdienst bereiken aanleiding vormen 
om een ANBI te onderzoeken. De voor het toezicht op ANBI’s geldende aanpak heeft er mede aan ten 
grondslag gelegen dat sinds september 2008 al van zo’n 8700 ANBI’s hun ANBI-status is komen te 
vervallen. 
Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen. 
(Bron: Nieuwsbrief Keurmerk Goed Besteed, 14 oktober 2015.) 
 
 
Op zoek naar 
St. Sama~Sama is op zoek naar goede plastic stapelbare (‘curver’) kisten die afgesloten kunnen wor-den. 
Dit voor het gebruik voor goederen van – en naar de Sama-Sama marktkraam. 
Dit is erg belangrijk voor ons. Graag een reactie. 
 
 
Weetjes 
¶ Op 25 november bezochten Cas en Toos het Onderzoekslab voor PI (Particuliere Initiatieven) te 
Utrecht, georganiseerd door Wilde Ganzen. Spreekster Sara Kinsbergen met een inleiding over het 
duurzaamheidsonderzoek naar de PI’s, de resultaten van het onderzoek en begeleidt de workshop. 
Heleen Reedijk van Wilde Ganzen inzichten en wat gaan we ermee doen?  
Een leuke uitkomst van het gehouden onderzoek is dat er toch veel PI’s lang blijven bestaan! 
Het verloop van deze avond heeft u kunnen lezen in het Voorwoord van Cas. 
 
¶  Heeft u boeken nodig? Kijk dan a.u.b. eerst op YouBeDo. 
Als u daar koopt en aangeeft dat u St Sama-Sama steunt, krijgen wij bijna 10% van uw aankoop en ze zijn 
niet duurder dan bv Bol. Zo steunt u ons ook, want elk beetje helpt. 
 
¶ Sinds kort hebben wij ook een account bij Sociale Sponsoring. 
Als je iets wilt kopen bij een grote online winkel als Zalando, Wehkamp, KPN, AH, Centerparcs, 
Kras, Nuon, Ben, Scheer en Foppen, V&D, KLM, Bruna, Ebay, Mediamarkt, C&A en nog veel meer, 
kun je ons steunen. 
Door via de link www.socialsponsoring.nl de app te bestellen en de gegevens in te vullen dat u  
St. Sama-Sama Foundation door uw aankopen wilt steunen, krijgt Sama-Sama een klein percentage van 
de aankoop!  En ja alle kleine beetjes helpen toch?! 
Het kost u niets en gaat na één maal instellen voor Sama-Sama vanzelf.  
Dus koop je wel eens via internet en het kan via SOCIALSPONSORING, doen! 
 
Felicitaties 
♫ Wij feliciteren van harte de donateurs familie Piket met de geboorte van hun zoon! 
Wij wensen de kersverse papa en mama heel veel geluk en plezier met hun kleine knulletje. 
Natuurlijk ook de hartelijke gelukwensen voor de hele familie! 
 
♫ Ook feliciteren wij enthousiast en verrast het gezin van onze dochter Ineke en Niels Bultstra, 
Caitlyn, Andy, Justin en Lucas met een gebeurtenis in het gezin. Heel veel plezier! 

.    
Namens alle kinderen, gezinnen en bestuursleden wensen wij u allen 

een 

heel gezellig, liefdevol Kerstfeest 

en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 

 
 
 
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? info@sama-sama.nl of 0226-393982 of 072-5743415. 
Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen, gaat u verhuizen of doet u wel of niet meer mee met de Vriendenloterij?  
Laat het ons alstublieft weten. 


