
Nieuwsbrief maart 2015 

Beste vrienden van Sam,     

Hoog tijd voor een volgende nieuwsbrief. Het voorjaar  is aangebroken en dat zorgt voor kriebels in 

de buik……tenminste, wel bij Sam!!  Als jullie daar meer over willen weten, bel Sam dan maar 

even!  

Deze nieuwsbrief is natuurlijk uitsluitend voor serieuze zaken die te maken hebben met de 

stichting . We doen dan ook graag weer verslag van de activiteiten in de afgelopen maanden.  

ZorgSite 

In onze vorige nieuwsbrief (oktober 2014) hebben wij jullie laten dat de ZorgSite nog niet door 

iedereen goed wordt benut voor het plannen van taken, zoals oppassen en logeerpartijen.  Ook in de 

afgelopen maanden is het gebruik beperkt gebleven. Om die reden hebben we besloten ons 

abonnement op de ZorgSite op te zeggen. Daarvoor in de plaats maken we twee app-groepjes. Eén 

app-groep is bedoeld voor de logeerweekenden van Sam. Deze groep wordt beheerd door Aliët 

Hoekstra. Het andere app-groepje is voor het regelen van oppas. Deze app-groep wordt door Johan 

en Marjolein zelf beheerd.  

Wijnactie 

De wijnactie die in november/december 2014 heeft plaatsgevonden, was wederom een groot succes. 

De winst was met ruim € 4.000,- een stuk hoger dan de vorige keer. Hulde voor de sponsorcommissie 

en een speciaal woord van dank voor de familie Vinke voor hun nimmer aflatende inzet! 

Na twee succesvolle acties kunnen we al voorzichtig spreken van een mooie traditie. We hebben de 

sponsorcommissie dan ook gevraagd om de wijnactie in november van dit jaar opnieuw te 

organiseren! 

Financiën 

De stichting staat er financieel goed voor. We zijn hierdoor in staat om in goed overleg met Johan en 

Marjolein telkens te zoeken naar een goede bestemming voor de gelden. Daarover verderop in deze 

nieuwsbrief meer. 

Een tijdje geleden heeft onze penningmeester een ´wervende´ oproep gedaan voor meer vaste 

donateurs. Dat is niet zonder succes gebleken. Het aantal vaste donateurs is fors toegenomen, maar 



er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Hierbij nogmaals ons rekeningnummer: NL 47 INGB 

0006220463.  

Tot slot hebben we besloten om een externe kascontrole uit te laten voeren. Over de uitkomsten 

daarvan zullen we jullie in een volgende nieuwsbrief informeren.  

Rolstoelbus en oprijplank 

Achteruit rijden met de rolstoelbus levert soms gevaarlijke situaties op. Daarom hebben we in 

overleg met Johan en Marjolein besloten om in de bus een achteruitrijcamera te laten installeren.  

Verder hebben we besloten een opklapbare oprijplank aan te schaffen. Voor de elektrische rolstoel 

van Sam vormen drempels regelmatig onaangename blokkades. Een opklapbare oprijplank die 

gemakkelijk in de bus is mee te nemen komt dan ook goed van pas bij logeerpartijen en andere 

uitstapjes. 

De flyer 

Op de site prijkt een fraaie flyer waarin kort wordt aangegeven met welk doel de stichting is 

opgericht en wie Sam eigenlijk is. De flyer is inmiddels nogal gedateerd en dat geldt zeker voor het 

fotootje van Sam! Tijd dus voor een nieuwe flyer met een stoere foto van onze puber….. 

Johan vraagt daarom onze vrienden van Jonge Helden (u weet wel….die enthousiaste club die ons 

nieuwe logo heeft ontworpen) om een nieuwe flyer te maken. 

Hartelijke groet, 

Het bestuur, 

Bertus-Jan Epema, Angelique Kelly en Arend Castelein 
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