
 

                    Stichting Sama-Sama Foundation 
          

    Bosstraat 36-4 
                       1731 SE  Winkel   
             Bank NL52 RABO 0363275274   

Winkel, december 2016 
 
St. Sama~Sama Foundation, dus ook Cas en Toos van Dijk, zijn VERHUISD! 
De gegevens die veranderd zijn: Bosstraat 36-4 1731 SE  WINKEL, telefoon 0224 – 850944. 
 

Voorwoord 
Beste vrienden en donateurs van St. Sama~Sama Foundation, 
Na bijna 32 jaar met veel plezier gewoond te hebben aan de Buttersloot in Tuitjenhorn, zijn wij inmiddels 
verhuisd naar Winkel. De slechter wordende gezondheid gaf voor ons de doorslag om naar een apparte-
ment te gaan. Gelukkig hebben wij een plek gevonden die geheel voldoet aan onze wensen met bovendien 
weer een schitterend uitzicht. Dit betekent voor onze, inmiddels al 13 jaar bestaande stichting, dus mee 
verhuizen. Omdat we kleiner zijn gaan wonen was dit gelijk een goede reden om alles te gaan digitaliseren. 
Dit is op een haar na klaar door de grote inzet van Toos. 
De Nieuwsbrief moest door dit alles wel worden uitgesteld maar nu is hij er dan toch.  
Inmiddels helpen we 35 kinderen met de kosten van hun opleiding en zijn er diverse kinderen die met een 
diploma op zak een baan hebben gevonden. Ook de leerling tandarts die klaar is met zijn studie, gaat erg 
goed en gaat op naar een goede toekomst. De eerste student nu ook getrouwd! Erg leuk nieuws allemaal, 
dit geeft ons allemaal de kracht om weer door te gaan. 
In al die jaren heeft u als donateur de kinderen van Bali enorm gesteund met hun studie en vertrouwen in 
de toekomst. Ook gaf u ons het volle vertrouwen in ons denken en handelen. Dit heeft ons, Toos, Linda, 
Donald, Tirta, Ineke en mijzelf erg goed gedaan. Maar ook onze stichting, daardoor konden wij groeien, 
meer kinderen helpen en beter ons werk verrichten. Dank zij u zijn wij zover gekomen! 
Wij gaan op de normale vertrouwde manier door met ons werk op Bali en hebben uw steun nog steeds 
hard nodig! We hopen dan ook dat onze donateurs en vrienden ons blijven steunen met het goede werk dat 
we hiermee kunnen realiseren. Allemaal heel hartelijk bedankt voor alles, de koffie staat ook in Winkel klaar 
als u in de buurt bent. 
We hebben wel iets minder markten gedraaid maar nog redelijk goede inkomsten kunnen krijgen. De laat-
ste markt in Schoorl viel echter voor een gedeelte in het water want telkens viel er regen, korte hevige bui-
tjes, waardoor we snel alles moesten afdekken. Op 28 en 29 oktober was er weer een markt in de grote 
kerk te Schagen waar we stonden met leuke nieuwe artikelen als tassen, sjaals, speelgoed en prachtig ge-
haakte pannenlappen. Deze markt heeft gastoptredens van diverse koren. Verder was er voor de kinderen 
een schminkploeg aanwezig en konden de volwassenen genieten van een lekker koppie koffie met een 
punt gebak van eigen makelij. Deze markt die voorheen de Kerstmarkt was, is nu voortaan eerder in het 
jaar net voor het plaatsen van de ijsbaan in november, zodat we geen last hebben van de ijsbaan naast de 
kerk. Nu heet het De Wereldmarkt, georganiseerd door Platvorm Grenzeloos Schagen. 
Helaas heeft de afgelopen periode ook een verdrietige gebeurtenis plaats gevonden, maar daarover meer 
verder in de Nieuwsbrief. 
Ik wens u veel leesplezier in de Nieuwsbrief en bedankt voor uw support. 
Met vriendelijke groet,  
Cas, voorzitter 
 
 
♥ Zeer onverwachts overleed Ni Ketut Suciati (43 jaar) op zondag 7 augustus 2016. 
Ketut is getrouwd met Donald, onze trouwe medewerker op Bali, en moeder van Candra en Rama. 
Zij was als echtgenote, zeer betrokken bij de stichting en de gezinnen, dacht en handelde mee.  
Ketut overleed in de bloei van haar leven, dromen waren deels uitgekomen, alles had net zijn plekje. 
Wat zal ze in haar liefdevolle gezin gemist worden. Wat zullen wij haar allemaal missen.  
Wij wensen Donald, Candra en Rama heel veel sterkte, vertrouwen en steun op weg in hun verdere leven.  
 
 
 



Brieven/mails van ouders, kinderen en scholen 
Ouders: 
╔ Candidasa 2016 september, brief moeder leerling  
Dear ….., How are you? I hope all the best and have a nice day. We are glad receive your letter again. And 
we would like to say thank you for all that you do for my daughter education. Yes of course now Novi at the 
last elementry class and preparation for secondary school and still discussion with friend and class mate 
where to take secondary school, after elementary school. Thank you for all and God bless you.  
Big kiss, Wayan Tini family   
Inhoud: Beste ..., Hoe gaat het? Ik hoop goed en wens u fijne dagen. We zijn blij uw brief te ontvangen. 
Graag bedanken wij u voor alles wat u doet voor onze dochters scholing. Ja, Novi zit in de laatste klas 
Lagere School en bereidt zich voor op Voortgezet Onderwijs en praat met vrienden wélke school.  
Bedankt voor alles, moge God u zegenen. Dikke zoen. WayanTini. 
 
╔ Denpasar, 2016 Agust, brief vader leerling 
Dear ….., Thank you very much for your letter and your support to my family. We are here all fine. 
We are also so glad to get your compensation for my children education. My daughter like very much go to 
school. Everything is clear for me. If I have a question about compensation I will ask Tirta. I will let you 
know if changing school, address and family situation. Thank you very much again for your support. We are 
all very happy. I am sorry I don’t speak English but my brother in low to reply your letter. 
Warm regards, I Nengah Rai 
Inhoud: Beste ….., Heel veel dank voor uw brief en steun aan mijn familie. Wij zijn oke. We zijn blij met de 
compensatie voor scholing van de kinderen. Mijn dochter vindt school erg leuk. Alles is duidelijk. Heb ik een 
vraag over de compensatie, vraag ik het Tirta. Veranderingen laat ik ook weten. Erg bedankt voor uw hulp. 
We zijn erg blij. Sorry dat ik geen Engels spreek, mijn broer helpt met de brief. Groeten, Rai 
 
Kinderen/Studenten:                   André→ 

╔ 6 September 2016, brief tandarts student 
Hallo ...., How are you? Hope you always good. Sorry for long time no send 
email. Now I am already finish my study. I have graduation on september 15.  
I am so happy. And Andre also already finish his study. Thank you for your 
help. Your support. Thanks a lot. Hug and kiss, Agus 
Inhoud: Hallo, Hoe gaat het? Hoop altijd goed. Sorry dat ik lang niets verstuurd 
heb. Nu ben ik klaar met mijn studie. Ik heb de uitreiking 15 september. Ik ben 
zo blij. André is ook klaar met zijn studie. Dank u voor uw hulp. Uw steun. Heel 
erg bedankt. Omhelzing en zoen, Agus. 
(Red. Jongere broer is tot zijn 18e gesteund door s-s, ging daarna op eigen ge-
legenheid Economie Management studeren aan de Universiteit in Denpasar.) 
 
Scholen: 
╔ Bugbug, 29-08-2016 
Salam Sejahtera, Kami keluarga besar SD Negeri 2 Bugbug – mengucapkan 
banyak terima kasih atas bantuannya. salah satu anak didik kami menerima sumbangan dari nama 
Organisasi SAMA-SAMA Foundation. semoga bantuan tersebut bisa berkelanjutan seterusnya berapa alat 
tulis pelajaran untuk melancarkan proses belajar mengajar di klas tersebut. Anak-anak kami sangal senang 
menerima bantuan dari teman a.n I Putu Andika Pratama. Rasa persaudaraan dan kasih saying antar 
teman sudah terjalim dari dini. Akhir kata saya ucapkan semoga organisasi ini bermanfaat bagi yang 
laimnya. Ada pun sumbangan itu berapa: 1.   Buku tulis 88 buah x rp 3000 = rp 264,000 
                 2.   Pulpen 44 buah x rp 1840 = rp   81,000 
                 3.   Pengapus 44 buah x rp 1250 = rp   55,000 
                                                                                                        Rp 400,000 
Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bugbug, I Wayan Sudiarta S.Pd. 
Inhoud: Groet ..?.., Onze grote familie van SD N2 Bugbug danken u hartelijk voor de donatie voor 1 van on-
ze studenten door uw organisatie. Dit kan een duurzaam verschil zijn, het gaat verder dan briefpapier, het 
verbetert het proces van onderwijs en het leren in de klas. Onze kinderen zijn blij om hulp te krijgen van 
vrienden van Andika. Een gevoel van broederschap en affectie tussen vrienden. Tot slot, wil ik zeggen dat 
deze organisaties nuttig kunnen zijn om nét dat onderscheid te maken. De schenking is: 88 schrijfschriften, 
44 pennen, 44 gummen. Schoolhoofd SD N2 Bugbug, I Wayan Sudiarta  
 
╔ Singaraja 29 September 2016 
Om Swastyastu, We, Agus family/school, wish thank you so much for your (Sama-Sama foundation) being 
help Agus (Red. Agus Kurniawan) for better education during study @ SD (Elementary School).  



Agus now class 5 and in one year he finish study @ this school. Hopelly can continues to junior school. He 
is good progress, always ranking 1 from 20 student. He very happy have new shoes (2 set), one for sport 
(football) and the other one regulary shoes, and bought uniform set @ school (batik). For our school we 
prefer bought some equipment for cleaning school area, brooms, rubbisher. Thank you very much for your 
attantion to my/our student and hope Sama-Sama foundation can continuous the compensation. 
Mengetahai, kepada SD N2 Poh Bergong, Luh Putu Mariyatini S.Pd. 
Inhoud: Wij, Agus (Red. Agus Kurniawan), familie/school willen u erg bedanken voor uw hulp aan Agus 
voor betere educatie gedurende de Lagere School studie. Agus zit nu in klas 5, over 1 jaar is hij klaar op 
deze school. Hopelijk kan hij doorgaan met Voortgezet Onderwijs. Hij gaat goed vooruit, is steeds de beste 
van de klas van 20 leerlingen. Hij is erg blij met zijn nieuwe schoenen (2 paar), sport- (voetbal) en gewone 
schoenen en gekochte uniformen. Voor de school kochten wij schoonmaakmateriaal voor school en school-
plein, bezems, prullenbakken. Dank u voor uw aandacht voor mijn/onze leerling, wij hopen dat u de com-
pensatie zal continueren…?.. schoolhoofd SD N2 Poh Bergong, Luh Putu Mariyatini 
 
Financieelverslag 
Zoals gewoonlijk presenteren wij aan u het Jaarverslag 2015.  
 
Vanaf 01-01-2015 tot 31-12-2015: 
Inkomsten:      Uitgaven: 
Donateurs/giften          € 1.515,00       Projecten schooljr ’15-‘16 € 4.262,00 
Vriendenloterij         983,25  Project 1 student (was 3)          2.912,30 
Project 1 student (was 3)              2.542,75  Fonds PLVS + s-s 1 student          47,00 
Fonds PLVS + ss 1 student                      0,00  Administratiekosten         125,24 
Fonds Keerpunt 2 studenten              300,00   Rabo bankkosten                         222,51 
Acties                     770,50  Totale uitgaven   € 7.569,05 
Rente ING                     143,55      
Totale inkomsten                        € 6.255,05 
                
Saldo                       -  € 1.314,00   negatief 
Zoals bekend is de Buffer o.a. de voorziening voor dit negatieve saldo.       
Opmerking:  
Dit zijn bedragen die in 2015 in – en uitgegaan zijn, geen rekening houdend met overlopende posten.  
Administratiekosten zijn alleen kosten voor het nodige jaarverslag van het administratiekantoor. 
Alle resterende kosten o.a. postzegels, website, inkt, kraamhuur, folder etc. zijn privé voldaan. 
De Jaarrekening 2015 en de verantwoording van de Buffer kunt u vinden op www.sama-sama.nl en diverse 
(verplichte) sites. Heeft u vragen, opmerkingen of tips, graag vernemen wij deze van u. 
Met vriendelijke groet, Toos van Dijk, penningmeester   
 
Nieuws over projecten 
ACTIEVE projecten: 
Het gezamenlijke project van de Fred Foundation en Stichting 1913: 
Vanaf 2008 worden er 12 kinderen gedurende 12 jaar gesteund.  
Van deze 12 kinderen gaan er nog 8 naar school, 1 meisje en 4 jongens naar Voortgezet Onderwijs en 1 
meisje en 2 jongens naar Vervolg/Hoger Onderwijs. Alles gaat gewoon goed en rustig door.  
4 Jongvolwassenen hebben in totaal hun opleiding afgerond met een diploma en staan op eigen benen. 
 
Het project van St. Keer Op Keer Heiloo: 
Twee jonge meisjes krijgen steun voor 4 jaar onderwijs. 
Het oudste meisje zit alweer in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs.  
Het jongste meisje zit in klas 6 van de Lagere School. Zij volgt dansles via S-S. 
Deze twee rustige meiden gaan gewoon goed op school. 
 
AFGESLOTEN projecten: 
Het project van ‘3 studenten’ van 2 vaste donateurs, o.a. EuroDS B.V.:   
Dit gehele project voor 3 studenten is per september 2016 afgesloten. 
3 Studenten volgden hun opleiding aan de Universiteit en Beroeps Onderwijs. 
De tandarts student werkte tussen zijn studeren door in een tandartsenpraktijk. 
Hij heeft zijn studie met zeer goede resultaten afgesloten,beste van de opleiding! 
Kreeg 15 september zijn papieren en huldiging. Het plan van de student was do-
cent worden op de Universiteit en daarnaast werken in de kliniek, na 1 jaar zich 
via een promotieplaats te specialiseren richting Paradonitus op Surabaya. 

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


Omdat hij uitblonk als beste van zijn studiegenoten, heeft hij een vaste baan als docent op de Universiteit 
Denpasar gekregen en werkt daarnaast in een kliniek als tandarts. Hij is zo ontzettend blij en dankbaar! Hij 
kijkt alweer uit naar zijn nieuwe studie, die hij dan nu zelf kan bekostigen. 
Dankzij twee speciale sponsors en daarnaast ons allemaal als donateur heeft hij dit allemaal kunnen berei-
ken! Is zijn jongensdroom uitgekomen, kan zelf in zijn onderhoud voorzien en arme mensen op diverse ma-
nieren helpen. 
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor al uw hulp en inzet voor deze jongen, twaalf jaar lang! 
Ondertussen heeft ook de studente Hindoe Religie werk gevonden op kantoor bij de Overheid. De eerste 
tijd werkte zij zonder salaris en sinds kort krijgt zij een klein salaris. Ook is zij getrouwd in oktober 2016.  
De studente Engels heeft als docente Engels, al een lange tijd, een vaste parttime baan op een kleuter-
school en bij het Voortgezet Onderwijs en is zeer blij. 
De speciale sponsors en u als donateur, hartelijk bedankt voor deze enorme steun en meedenken! 
 
Het project van Kringloop H.V.O. Heerhugowaard: 
Een tiener jongen kreeg steun voor de drie jarige High School. 
Deze jongen heeft zijn studie met een examen en diploma afgesloten. Nu staat hij op eigen benen. Als wij  
iets van hem vernemen hoort u dit van ons. Dit project is per juni 2016 afgesloten. 
Wij bedanken alle mensen van en via Kringloop H.V.O Heerhugowaard voor de geweldige hulp en 
kansen die zij deze jongen gegeven hebben!  
 
In Memorium:  I Ketut Suciati  
Op 7 augustus overleed zeer onverwachts Ketut, Ni Ketut Suciati geboren op 
12 april 1973. 
Ketut woonde in Candidasa op Bali, is moeder van dochter Candra en zoon 
Rama en getrouwd met Donald (Bali medewerker en bestuurslid).  
Zeer jong en onverwachts is Ketut overleden, net op een moment dat alles op 
zijn plaats viel. Een nieuwe blije en positieve periode was aangebroken, het ge-
regel en de onzekerheid waren klaar en opgelost.  
Blij en tevreden ruimde zij aan het begin van die avond haar tuintje op….. 
Ketut laat Donald, Candra en Rama en familie, zéér tegen haar wil, verbijsterd en zeer verdrietig achter. 
Zij was lerares op een kleuterschool en ook deze kindertjes zullen haar zeker enorm missen.  
Naast dit werk had zij samen met Donald een piep klein winkeltje voor de toeristen, wat later ook als post-
kantoortje fungeerde. Een paar jaar terug kreeg zij de kans van de regering om haar kennis bij te scholen 
en zo haar diploma uit te breiden. Hierdoor kwam een droom van haar uit, ze kreeg de verplichte bijscho-
ling en kon door hulp van een hun bekende Nederlandse twee tickets kopen en vliegen (!!) naar Jakarta 
voor de uitreiking van haar staatsdiploma. Donald mocht met haar mee. Wat was ze blij met dit alles. Kort 
daarop kon ze het ons zelf allemaal vertellen, ik zie en hoor haar nog steeds praten, dubbelklappen van het 
lachen, het nadoen van haar gillen in het vliegtuig. Tranen van het lachen werden weggeveegd door allen.   
Door ziekte brak er een moeilijke zware tijd aan, gelukkig was het gezin zo sterk om dit te overwinnen met 
elkaar. De betere tijd kwam langzaam weer terug, de zorgen om scholing van de kinderen verdwenen, stu-
dentenkamers van de kinderen waren op orde, Rama zijn kamer was net klaar. Er kwam weer werk voor 
Donald. Alles opgelost, duidelijk klaar voor de rustigere toekomst. 
Ketut leerden wij kennen in 1998, een jaar na onze droomreis de tweede keer naar Indonesië. Donald nam 
ons mee naar zijn gezinnetje. Ketut zeer slank, verlegen, stil, de 3 weken oude Rama op schoot. Candra 
zeer mager, ziek van de ernstige diarree, Donald een lieve trotse vader. Door regelmatige correspondentie 
en bijna jaarlijkse vakanties naar Bali bleven wij in contact met hen, zagen we de kinderen opgroeien en 
groeide er een familieband. Dit zelfde gebeurde tegelijkertijd ook met Tirta en zijn gezin.  
Door hen groeide bij Cas en mij de plannen voor St. Sama~Sama.  
Wij hebben Ketut leren kennen als een zorgzame, liefdevolle moeder, die altijd luisterde en meedacht, wel 
snel bang was dat er iets ergs kon gebeuren. Naast echtgenote, een maatje van Donald, was Ketut voor 
ons als een dochter. Ketut was degene die nog heerlijk enthousiast kon zijn, hardop durfde te dromen, ge-
voelens durfde te delen met ons, die sprak met haar handen en emoties met haar handen kon delen.  
Zij was degene die ons op een speciale open manier met elkaar verbond. Ketut dacht en praatte mee met 
Donald, Tirta en ons, over de gezinnen, kinderen, scholen en plannen, soms vele uren lang.  
Zij was precies dé aanvulling van die kleine belangrijke dingen: het begrijpen en uiten van de gevoelens 
van ouders en kinderen. Ketut wat missen we je in onze familie! 
Lieve Ketuutje, bedankt voor die open en gemeende lach, voor die liefdevolle handen en gedachten, voor je 
openheid, liefde en vertrouwen. Wat heb je je best gedaan, we zijn trots op je! 
Overrompelt en zeer verdrietig steunen wij Donald, Candra en Rama en hopen zo hun verdriet en leegte 
een klein beetje te kunnen verzachten. Heel veel sterkte lieverds. 
Kus, mam 



Ter herinnering aan Ketut hebben wij besloten de naam van haar winkeltje Gubuk Kita te veranderen in 
‘TOKO KETUT’. Zodat zij niet alleen in vele harten verder leeft, maar ook in haar eigen winkeltje. 
 
Interview met donateur van St.Sama~Sama F. 
Wat is uw naam?  Vera Laupman  
Waar komt u vandaan? Ik woon in Schoonhoven 
Wat is uw beroep?  Mede eigenaar van een Dental Depot 
Bent u bekend met Bali, heeft u iets met Bali of is dit voor u een onbekende plek? 

Bali is sinds ruim 20 jaar een heerlijke vakantiebestemming voor ons. 
Bent u bekend met de leef -, leer - en school situatie van de kinderen op Bali? 

Ik heb zeker gezinnen op Bali met kinderen bezocht en ik denk dat ik wel een beeld heb hoe het daar 
er aan toe gaat. Geen geld? Geen school. Daarom is het zo fantastisch dat Sama Sama voor de kin-
deren uit arme gezinnen die wel kunnen leren, zich inzet. 

Hoe bent u in contact gekomen met de stichting? 
 De stichting leerde ik kennen door iemand die op Bali ook heel veel kinderen steunt. 
Op welke manier bent u betrokken bij de stichting? 

Vanuit ons bedrijf EuroDS bv hebben we via Sama Sama een tandheelkundestudent geprobeerd te 
steunen (Red. belangrijk gesteund), vanuit privé doe ik mee met de Sponsorloterij van Sama Sama.  

Bent u bekend met wat de stichting doet voor de kinderen? 
In de Nieuwsbrief van Sama Sama wordt altijd heel precies geschreven met welke projecten S-S be-
zig is, ik lees het altijd en vind het geweldig wat jullie doen. Ook omdat ik de organisatie ken, weet ik 
voor 300% zeker dat er niets maar dan ook niets aan de strijkstok blijft hangen en dat vind ik zo bij-
zonder in deze tijd! Echt iedere euro komt ten goede aan de projecten, daarom heb ik voor S-S geko-
zen. De samenwerking van S-S met locale leden van S-S is ook briljant, zij kunnen de families snel 
bereiken en juiste hulp bieden wanneer dat ineens nodig mocht zijn. Ook houden ze zo goed controle 
over de te besteden gelden, of ze echt besteedt worden daar waar ze voor bedoeld waren! Geweldig! 

Waarom heeft u er voor gekozen uw hulp te bieden aan St.Sama~Sama? Zie boven. 
Wat vindt u van de resultaten van wat de stichting heeft bereikt? 

De resultaten die Sama Sama bereikt zijn mijns inziens uitstekend, kinderen opleiden in hun eigen 
omgeving zodat ze daar een baan kunnen vinden en hun familie kunnen gaan onderhouden, dit werkt 
het best! 

Hoe ziet u de toekomst van de kinderen met behulp van de stichting? 
De kinderen krijgen dan een veel betere toekomst dan hun ouders hadden én ze kunnen zo ook meer 
voor hun ouders en familie doen. 

Wat zijn uw positieve of mooiste/bijzondere ervaringen met de stichting? 
De leukste ervaring is, dat de Sama Sama tandheelkundestudent inmiddels is afgestudeerd en hard 
aan het werk is ….. 

Zijn er voor u nog punten die anders kunnen, waar de stichting zich in kan verbeteren of iets dat u mist? 
 Ik zou het niet weten. 
Ontvangt u de Nieuwsbrieven? Zo ja, mist u hier iets in of zijn er voor u onderwerpen wat u altijd heeft aan-
gesproken? Zo nee, zou u deze willen ontvangen? 

Ja ik ontvang de Nieuwsbrieven. Jullie mogen ze best alleen digitaal sturen, per post kost ook weer 
geld voor de stichting. 

Vriendelijke groet van een enorme Sama Sama fan, jullie verdienen zeker en vast een lintje!!!!!! 
(Red. De kosten van postzegels, papier, alle kantoorbenodigdheden worden óók privé voldaan!) 
Vera, hartelijk bedankt voor dit interview. 
 
Media 
@ Testamentaire schenking. 
Een testamentaire schenking in de vorm van een (geld-) legaat kan heel goed via een eenvoudige notariële 
akte geregeld worden. Deze (legaat) akte is een aanvulling op het testament of op de wettelijke erfrechtbe-
palingen. Mensen hebben dus geen (nieuw) testament nodig voor deze vorm van testamentair schenken. 
De akte wordt geregistreerd in het Centraal Testament Register (CTR) door de notaris en heeft daarmee 
testamentaire geldigheid.  
(Bron: Nieuwsbrief GoedNalaten juli 2016, www.goednalaten.nl) 
 
(Red. Een paar jaar geleden heeft St. Sama~Sama F. vele brieven verzonden naar notarissen waarin wij 
ons voorstelden, ons doel uitlegden, met de vraag of er misschien mogelijkheden waren tot het ontvangen 
van een donatie middels een legaat. Hierop kwam geen enkele reaktie binnen. Fijn dat er de laatste tijd 
veel meer aandacht wordt besteed aan deze donatie methode. Helaas worden abonneekosten gevraagd, 
voor inschrijving, die voor de stichting gewoon te veel zijn. Dit is de reden dat wij maar een deel van de 



tekst van dit artikel van GoedNalaten plaatsen. GoedNalaten zet zich al jaren in om erflaters en goede doe-
len bij elkaar te brengen.) 
 
@ Grote goede doelen verliezen aanhang; ‘kleintjes’ plussen juist. 
Vooral grote goede doelen (met meer dan € 20 miljoen inkomsten) lijken draagvlak in de samenleving te 
verliezen: het aantal leden en donateurs liep in 2015 ten opzichte van het jaar ervoor terug met bijna 7 pro-
cent. Aldus een artikel op De Dikke Blauwe website. 
 Dit blijkt uit gegevens van leden van GoedeDoelen Nederland. Significant is de daling van donateurs 
en leden in de hoogste categorie: een gemiddelde teruggang  van 6,7 procent (in absolute zin blijven er dan 
een kleine 6 miljoen Nederlanders over). Middelgrote organisaties laten een stabiel beeld zien (een kleine 
2,5 miljoen Nederlanders), terwijl de ‘kleintjes’ fors plussen: plus 8,6 procent (een krap half miljoen leden en 
donateurs). Grote verliezers (op sectorniveau, dus niet uitgesplitst naar schaalgrootte) zijn hier organisaties 
op het gebied van internationale samenwerking en van welzijn & cultuur. Kleine plusjes zijn er voor gezond-
heid en natuur & milieu. Voor het hele artikel, zie: www.dedikkeblauwe.nl/news/grote-goede-doelen.  
(Bron: Geef.nl, 21 oktober 2016, Nieuwsbrief week 42.) 
 
@ ‘Álle meisjes wereldwijd zouden zichtbaar moeten zijn’. 
Door: Elise Korbee, Daniëlle ten Brinke. 
Op Wereldmeisjesdag 11 oktober 2016, kreeg de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking in Den Haag een bijzonder rapport overhandigd van PlanNederland: 

COUNTING THE INVISIBLE. 
 
In deze tijd met een overdaad aan data, waar je bijna alles op het internet terug kunt vinden, is het een ver-
bijsterend besef dat er over meisjes in ontwikkelingslanden bijna geen specifieke informatie is.  
Zo kan je bijvoorbeeld wel de naam van de kat van je buurvrouw op haar Facebook vinden, maar moet je 
voor sommige landen lang zoeken naar gegevens over hoeveel meisjes school verlaten wegens tiener-
zwangerschappen, seksueel geweld of kind huwelijken.  
De Verenigde Naties hebben met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zichzelf de taak gesteld dat armoede 
en ongelijkheid de wereld uitgeholpen worden. Een van de zeventien doelen is dat in 2030 armoede tussen 
jongens en meisjes verleden tijd moet zijn. Maar als je de ongelijkheid niet kunt meten door een gebrek aan 
gegevens, hoe kunnen we dan weten of die missie slaagt? 
 
Veel meisjes zijn onzichtbaar. Plan Nederland presenteert in het kader van Wereldmeisjesdag het rap-
port Counting the Invisible, dat pleit voor meer en kwalitatiever onderzoek naar de positie van meisjes we-
reldwijd. Dit rapport werd door leden van The Girls Rights Watch, onderdeel van Plan Nederland, overhan-
digd aan leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  
De vrouwelijke leden van The Girls Rights Watch overhandigden dit rapport met grijze schmink op hun ge-
zicht, om te benadrukken dat veel meisjes in de wereld onzichtbaar zijn. 
 
Top 10 ergste landen om een meisje te zijn.  
1.  Niger  2.  Somalië  3.  Mali 4.  Centraal Afrikaanse Republiek  
5.  Jemen  6.  Democr. Republ. Congo  7.  Afghanistan 8.  Ivoorkust  
9.  Tsjaad  10.  Comoros 
 
Het is als meisje niet in elk land even makkelijk om een meisje te zijn. 
ONE onderzocht waar het op basis van kansen voor- en rechten van meisjes op het gebied van gezond-
heid (bijv. percentages kindersterfte en toegang tot prenatale zorg), voeding, onderwijs (primair en secun-
dair) en economische mogelijkheden het slechtst is gesteld.  
Niger is volgens het onderzoek van ONE het moeilijkste land om een meisje te zijn. Een meisje dat in Niger 
wordt geboren krijgt 16 maanden minder scholing dan haar broer. 28 Procent van alle kinderen overlijdt hier 
bij de geboorte, de kans dat de moeder sterft is 1 op de 20 vanwege het gebrek aan verloskundige zorg. 
Voor het vijfde levensjaar sterft 1 op de 10 meisjes. 28 Procent van de meisjes trouwt voor haar 18e verjaar-
dag. Bijna 50 procent van de meisjes heeft al 1 of meerdere kinderen voor de leeftijd van 18. 
 
Het zwarte gat. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat individuen, bedrijven en overheden grote hoeveel-
heden aan data vastleggen en analyseren. Facebook selecteert nieuwsberichten die jij leuk vindt, Google 
adverteert selectief op jouw voorkeur en de overheid hamstert gegevens van haar burgers. Maar de zoge-
naamde Informatierevolutie bereikt niet iedereen, waardoor miljoenen ‘invisible’ blijven door een gebrek aan 
recente en geloofwaardige data. 
Eén van de voornaamste onzichtbare groepen zijn vrouwen en meisjes, omdat er een gebrek aan specifie-
ke- of zelfs een algeheel gebrek aan – en informatie is over de problemen die zij het hoofd moeten bieden. 

http://www.dedikkeblauwe.nl/news/grote-goede-doelen


Zo weet men bijvoorbeeld wel hoeveel meisjes naar de basisschool gaan, maar is het gissen naar de hoe-
veelheid meisjes die stoppen met onderwijs wegens seksueel geweld, kind huwelijk of tienerzwangerschap. 
Het is de vraag hoever men adequaat de kans van een meisje op onderwijs kan vergroten, als men niet 
weet wat de problematische factoren zijn. 
In de meeste officiële rapporten worden namelijk alleen gegevens over vrouwen tussen de 15-49 jaar mee-
genomen, waardoor we in het ongewisse blijven over die meisjes onder de 15 jaar. 
Nog één van de redenen waarom de informatie over meisjes uit gatenkaas bestaat, is dat onderzoek over 
de relatie tussen vrouwen & meisjes en armoede, werkeloosheid, emancipatie, levensduur, soort werk ge-
brekkig en/of kwalitatief slecht is.  
Daarnaast gebruiken onderzoekers verschillende definities zodat het moeilijk is om landen te vergelijken.  
Ten tijde van de millenniumdoelen (tussen 2000-2015) was slechts 70 procent van de benodigde informatie 
beschikbaar om ‘core indicators’ te meten voor iedere periode van 5 jaar, wat de kwaliteit van de planning, 
besluitvorming en besteding van hulpbronnen niet ten goede kwam. 
 
Het rapport onderstreept het belang van het opdelen van informatie in kleinere deelverzamelingen zodat 
verschillen en ongelijkheden tussen groepen wel adequaat kunnen worden aangetoond. 
 
Meer kind huwelijken? Plan vreest dat zonder juiste informatie nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) niet zullen worden gehaald, en daardoor het aantal kind huwelijken zal stijgen naar 16,5 miljoen in 
2030 tot zelfs 18 miljoen in 2050.  
Plan Nederland wil daarom een tracker introduceren die exacte, meer en betere data gaat verzamelen, zo-
dat de nu onzichtbare meisjes, zichtbaar zullen worden. 
 
Daniëlle ten Brinke (23) en Elise Korbee (19) waren ter gelegenheid van Wereldmeisjesdag een dag lang 
gasthoofdredacteur van OneWorld. Ze zijn lid van Girls Rights Watch, verbonden aan Plan Nederland. 
(Bron: One World, 11 oktober 2016.) 
 
Wist u dat:  
¶ De eerste student afgestudeerd en tandarts is! 
¶ Het eerste meisje, bekend van S-S, is getrouwd! 
¶ Een ons bekende en gesteunde jongen studeert per augustus aan de Universiteit Jimbaran 

voor Computer Techniek. 
¶ Een meisje, bekend van S-S, studeert per september aan de Universiteit voor Landbouwkunde, 
 met steun van anderen. 
¶ Er twee mensen zijn die veel mooie 3D kaarten en gehaakte pannenlappen hebben gemaakt! 
¶ Als ik zo eens terugkijk op de afgelopen jaren ben ik toch best trots!! 
Wat hebben wij als mensen, bekend of onbekend, met geloof of zonder geloof, met veel geld of weinig 
geld, met weinig of veel tijd, bekend of onbekend met Bali toch ontzettend veel bereikt. 
Als ik zo om mij heen kijk ben ik zo trots op Cas en Toos, mijn ouders, wat hebben die mensen een liefde in 
zich. Wat een doorzettingsvermogen en vraag mij dikwijls af hoe hebben ze dit toch allemaal kunnen doen? 
Want makkelijk is het zeker niet altijd. Ze steken veel tijd in de stichting en al die mensen erom heen, of ze 
nu thuis, onderweg, op visite of op vakantie zijn. Dit kan je alleen maar bereiken met een dosis liefde, ge-
duld, begrip en een boel fijne mensen om je heen.  
Hoe bijzonder en speciaal is die grote kring aan mensen om de stichting heen. Allemaal mensen die elk op 
hun eigen manier bij de stichting betrokken zijn. Elk met zijn eigen bijzondere verhaal of moment. Mensen 
die als bedrijf, Fonds of Stichting ons hun hulp of donatie wilden toevertrouwen, vrienden en familie van 
Cas, Toos, Ineke en mijzelf die ons hielpen in natura of met een donatie, vrijwilligers hier in Nederland en 
op Bali die ons graag een helpende hand toereiken. 
Stuk voor stuk mensen met een warm hart die een ander zomaar iets gunt. 
Niet omdat je er iets voor terug verwacht of omdat het moet. Nee omdat je gewoon iets wilt doen voor een 
ander, je een ander een mooie en fijne toekomst gunt. Tegen al deze mensen zou ik willen zeggen: 
“Wat ben ik trots op u, jou, jullie” dat wij dit allemaal met elkaar mochten bereiken. 
Ook ‘onze’ kinderen van de stichting wil ik enorm bedanken voor hun inzet, het harde werken en hun door-
zettingsvermogen. Het zal niet altijd meevallen om zo hard te leren, hard te werken, lang van huis te zijn of 
je familie te moeten missen. Maar kijk eens wat jullie zelf hebben bereikt!! Wees trots op je zelf! 
 
De afgelopen jaren mochten wij 35 gezinnen kennis laten maken met onze stichting en hun kunnen laten 
voelen wat wij met elkaar konden bereiken. Er zijn intussen 60 diploma’s uitgereikt aan onze kinderen en 
dat allemaal voor de Beroeps -, Vervolg-, Hoger Onderwijs of de Universiteit. De meeste kinderen/studen-
ten, minstens 12, hebben door hun diploma een mooie baan gekregen. Een baan variërend van tandarts tot 
politieagent, vroedvrouw tot docent. Sommige volgen nog een andere vervolg opleiding met behulp van an-



deren of op eigen houtje. Op dit moment gaan er nog 35 kinderen naar school en in de toekomst zullen ook 
zij vol trots hun diploma showen. Stichting Sama~Sama heeft kinderen op 58 verschillende scholen gehad. 
Elk jaar leren we weer bij hoe het in zijn werk gaat op school, hoe zit dat met examens, cijferlijsten, stages, 
onkosten, het uit huis gaan en noem maar op.  
Wat hebben wij bewondering voor de kinderen, hun gezinnen en onze vrijwilligers op Bali. 
Allemaal enorm bedankt, groeten van Linda 

 
¶      Pakketje bestellen? Dit kan ten gunste van de kinderen van Sama~Sama:  

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 b.v. bol.com.  

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, Ben, 

Kras, Nuon, 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! 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!  

 

Zoekt u een betrouwbare gids, chauffeur etc.?  

Donald, onze trouwe Bali medewerker, heeft zijn bekende Facebook account een nieuwe naam gegeven; 
het heet nu Candidasa Bali Driver.  
Ook is er een website waar u Tours en Transfers kunt boeken tegen concurrerende prijzen.  
Donald kan u samen met een select groepje chauffeurs, waaronder onze trouwe Bali medewerker Tirta, 
helpen om u een fijne vakantie te bezorgen. Door hun grote kennis van Bali en de jarenlange ervaringen 
zijn zij ideale en bovenal veilige gidsen/chauffeurs voor u, die wij van harte aanbevelen. 
De site is te vinden op candidasabalidriver.com ,deze site is in het Engels en in het NEDERLANDS. 
 

  

Onze hartelijke felicitaties / congratulations zijn voor: 
♫ Fajar, Yola, Febbry en Diatmika met hun behaalde High School diploma. 
♫ Agus (bijna 25 jaar) uit Padangbay, met zijn behaalde tandartspapieren en 

zijn nieuwe baan. 
♫ André (22 jaar) uit Padangbay, met zijn behaalde Economie papieren, al 4 

jaar zonder steun S-S. 
♫ Dayu (24 jaar) uit Budakeling en haar echtgenoot zij zijn op 25 oktober 

2016 getrouwd.  
Wij wensen hen allen veel succes, goed werk, blijdschap en geluk in hun 
verdere leven!  
 

 

 

 

Al die gewone en bijzondere mensen die ook maar enigszins betrokken zijn bij  

St. Sama~Sama Foundation, de kinderen en gezinnen wensen wij: 

Hele fijne, liefdevolle en warme Kerstdagen toe 

met een geweldig en succesvol 2017. 
 
 
 
 
 
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? info@sama-sama.nl of 0224-850944 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.  


