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Beste vrienden van Sam,     

Na de eigen-kracht-conferentie van vorig jaar is het lang stil gebleven rondom de stichting 

Vrienden van Sam. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd! Het leek ons als stichting goed 

om jullie een korte up-date geven van de activiteiten van de afgelopen periode. 

Van E-kracht naar ZorgSite 

Zoals jullie misschien weten maken wij gebruik van de eigenkrachtsite (e-kracht). Iedereen die 

meehelpt om de zorgtaak van Johan en Marjolein te  verlichten, kan inloggen op deze site en zich 

voor taken opgeven.  Voor het inplannen van de logeerafspraken van Sam en andere activiteiten is 

de site erg handig.  

Vanaf 1 januari 2014 heeft  e-kracht een ander uiterlijk en heet nu ZorgSite, omdat de samenwerking 

met de Eigen Kracht Centrale is beëindigd. Hoewel de functionaliteit van de site gelijk is gebleven en 

op sommige punten zelfs is verbeterd, is het gebruik van de site  binnenkort niet meer gratis. Wij 

hebben inmiddels  geïnformeerd naar de abonnementskosten en zijn van plan om deze als stichting 

voor onze rekening te nemen. 

Wijnactie  

De wijnactie is een groot succes gebleken! De wijn was lekker en de actie heeft 2.500 euro 

opgebracht. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee. Dank aan een ieder die wijn afgenomen heeft en wie 

weet komen we in november 2014 weer langs voor een nieuwe wijnactie …! 

Verbouwing 

Een deel van de garage van Johan en Marjolein is inmiddels verbouwd tot een soort bijkeuken. Dat 

was nodig om een goede opslag mogelijk te maken voor de hulpmiddelen  van Sam. De stichting 

heeft een bijdrage geleverd van 3.000 euro. 

Verzekering rolstoelbus 

Als gevolg van een enkel schadegevalletje, zijn de verzekeringskosten voor de rolstoelbus met maar 

liefst 300% (van 70 naar 240 euro) gestegen.  We hebben besloten om deze kosten voorlopig voor 

onze rekening te nemen.  

Financiën overig 

Er staat momenteel  ruim 9.000 euro op de bankrekening. In overleg met Johan en Marjolein wordt 

steeds gezocht naar de beste bestemming van de sponsorgelden. 



Een aantal mensen heeft ervoor gekozen om maandelijks een vast bedrag over te maken. Super, 

dank daarvoor!  

Wanneer ook jij de Stichting met een vast bedrag per maand wilt sponseren, het rekeningnummer is 

NL 47 INGB 0006220463.   

Tot slot…. 

…vinden we het leuk om te melden dat op 15 februari jl. in de bomvolle kantine van VV Heerenveen 

Sam’s après ski party plaats vond. Ruim 140 vrienden en bekenden van Sam maakten er een super  

gezellig feest van. Hoogtepunt van de avond was de veiling. De opbrengst  bedroeg ruim 2.800 euro 

en komt geheel ten gunste van de sportrolstoel van Sam. Geboden werd onder andere op een ‘meet-

and-greet’ met Alfred Finnbogason (zelf ook aanwezig!), een shirt van SC Heerenveen met 

handtekeningen, een weekendje gebruik maken van een cabrio en een dagje uit met de spelersbus 

van SC Heerenveen. 

 

Hartelijke groet, 

Bertus-Jan Epema, Angelique Kelly en Arend Castelein 
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