
Stichting: ‘Vrienden van Sam’ 

 

Sam is een jongen van 11 jaar, is meervoudig gehandicapt en zal 

daardoor de rest van zijn leven veel zorg nodig hebben. Hij is een leuke, 

vrolijke en levenslustige jongen die dol is op zijn voetbalclub SC 

Heerenveen. Ook is Sam keeper bij de elektrische rolstoelhockey 

vereniging 'de Stickflyers' uit Beetsterzwaag waaraan hij veel lol beleeft. 

De zorg voor Sam is intensief; de dagelijkse gang van zaken in het gezin 

is voor een groot deel georganiseerd rond de zorg voor Sam. Familie, 

vrienden en buren bieden weliswaar hulp aan, maar dat komt niet altijd 

in de gewenste vorm of op het moment dat de hulp nodig is. Kortom: de 

zorgvraag en het aanbod sluiten niet altijd goed op elkaar aan. 

De wens van moeder Marjolein en vader  Johan is om Sam, zolang als 

mogelijk,  thuis te laten wonen. Doordat Sam 24 uur per dag hulp en 

zorg nodig heeft, is dit alleen mogelijk en haalbaar als de ouders van Sam daarbij ondersteund 

worden. Er worden bovendien veel kosten gemaakt; voor een rolstoelbus, fietskar, een aangepast 

bed, ... Met de versoberingen in de zorg en in het woud van bureaucratie is het moeilijk en ook niet 

altijd mogelijk om de gewenste ondersteuning en vergoedingen te krijgen. 

Dat moet dus worden georganiseerd. En dat doel heeft de stichting ‘Vrienden van Sam’ op zich 

genomen. Juist omdat door de veranderingen in het zorgstelsel steeds meer mensen met 

vergelijkbare problematiek te maken krijgen, wil de stichting al haar activiteiten en plannen van 

aanpak openbaar maken. Op deze wijze geeft de stichting invulling aan haar ambitie om niet alleen 

voor Sam ondersteuning te organiseren, maar ook andere ouders en kinderen te helpen door 

ervaringen te delen. 

Zowel via de site van de stichting als via de Facebookpagina 

willen we het netwerk rond Sam en andere geïnteresseerden 

informeren over lopende activiteiten, sponsoracties en 

opgedane ervaringen. Ook vindt u daar een overzicht van 

betrokken partijen en sponsoren. 

Wanneer u de stichting financieel of op een andere manier 

wilt steunen en/of  op de hoogte gehouden wilt worden, kunt 

u dit via onderstaand mailadres aangeven. 

Hartelijke groet, 

Arend Castelein, Angelique Kelly en Bertus Jan Epema 

(Bestuursleden) 
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