
Nieuwsbrief oktober 2014 

Beste vrienden van Sam,     

De zomer is weer voorbij en iedereen is inmiddels  weer druk aan de slag op school of op het werk. 

Dat geldt ook voor Sam! Na een prachtige vakantie aan het Gardameer, is het gewone leventje ook  

voor Sam ook weer begonnen.  

Met de veranderingen in de zorg breken er voor Sam en zijn ouders spannende tijden aan. In deze 

nieuwsbrief informeren wij jullie daarover. Daarnaast vonden we dat het de hoogste tijd voor een 

kort verslag van de activiteiten van de afgelopen periode. En……we hebben een nieuw logo! Met 

dank aan Jonge Helden. 

ZorgSite 

In onze vorige nieuwsbrief (maart 2014) hebben wij jullie laten dat de stichting is geabonneerd is op 

de ZorgSite. Iedereen die meehelpt om de zorgtaak van Johan en Marjolein te  verlichten, kan 

inloggen op deze site en zich voor taken (oppassen, logeerpartijen) opgeven.  Voor het inplannen van 

deze activiteiten is de site erg handig. 

Desondanks horen we soms dat mensen de weg naar de site niet altijd goed weten te vinden. Als je 

vragen hebt over het gebruik van de site of als je bereid bent om iets met Sam te ondernemen of een 

zorgtaak op je te nemen, kun je ook altijd contact opnemen met Aliët Hoekstra. Aliët coördineert 

namens de stichting de zorgtaken en is graag bereid daarover (en over ZorgSite) vragen te 

beantwoorden. Aliët is te bereiken via alimaae@icloud.com. 

Logeerpartijen en andere leuke activiteiten 

Zoals de meesten van jullie ongetwijfeld weten is Sam regelmatig een weekendje van huis. En uit 

eigen ervaring mogen we rustig zeggen dat Sam een hele gezellige logé is! 

Graag doen  we  op de site en via onze facebook pagina kort verslag van die logeerpartijen. We 

roepen daarom alle (logeer)vrienden van Sam op om een fotootje of een kort mailtje te sturen over 

jullie belevenissen met Sam. Dat kan via ons mailadres stichtingvriendenvansam@kpnmail.nl. 

Behalve  leuk kan het ook nuttig en leerzaam zijn om deze ervaringen te delen! 

Veranderende wetgeving 

Er gaat veel veranderen in de zorg. Veel taken gaan over van het rijk naar de gemeenten en moeten 

worden uitgevoerd met veel lagere budgetten. We weten nog niet precies weten wat er voor Sam 

concreet gaat veranderen. Wel is inmiddels bekend  dat de ondersteuning op het gebied van 

persoonlijke verzorging en begeleiding vanaf 1 januari 2015 niet meer door Noorderbrug wordt 
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aangeboden.  Wat daar voor in de plaats komt is nog niet bekend en brengt voor Johan en Marjolein 

natuurlijk onzekerheid met zich mee. Als je dus in de gelegenheid bent af en toe een zorgtaak op je 

nemen, meld je dan via de ZorgSite of neem contact op met Aliët Hoekstra. 

Wijnactie  

De vorige keer hebben wij gemeld dat de wijnactie een groot succes is geweest. De wijn was van 

uitstekend kwaliteit en de actie heeft 2.500 euro opgebracht! 

De wijnactie wordt dit najaar dan ook zeker herhaald. Binnenkort worden jullie daarover benaderd. 

Daarnaast beraden wij ons nog op andere leuke sponsoracties. Ideëen zijn welkom en kunnen 

worden gemeld bij onze penningmeester,  Angelique Kelly via stichtingvriendenvansam@kpnmail.nl. 

Groot onderhoud rolstoelbus 

De rolstoelbus heeft onlangs groot onderhoud gehad. Wij hebben besloten om de kosten daarvan 

(ruim 500 euro) voor onze rekening te nemen. De bus rijdt inmiddels weer als een zonnetje! 

Financiën overig 

Er staat momenteel  ongeveer 7.500 euro op de bankrekening. In overleg met Johan en Marjolein 

wordt steeds gezocht naar de beste bestemming van de sponsorgelden. 

Een aantal mensen maakt maandelijks een vast bedrag over te maken. Omwille van de continuïteit 

van onze stichting, zijn wij uiteraard heel blij met onze vaste donateurs! Dank daarvoor. Meer vaste  

donateurs zijn natuurlijk van harte welkom. Onze penningmeester neemt binnenkort contact met 

jullie op om uit te leggen hoe eenvoudig het is om periodiek een vast bedrag over te maken . 

Wanneer je het mailtje van Angelique niet af wilt wachten , hierbij nogmaals ons rekeningnummer: 

NL 47 INGB 0006220463.   

Tot slot….…  

was het voor Sam natuurlijk een grote klap dat zijn grote vriend Alfred Finnbogason aan het einde 

van het vorige voetbalseizoen SC Heerenveen heeft verlaten. Finnbogason beproeft zijn geluk op dit 

moment in de Primera Division bij Real Sociedad. Maar voordat Alfred op het vliegtuig richting Spanje 

stapte, had hij nog wel een heel fraai afscheidskado in petto voor zijn vriend Sam……  
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Hartelijke groet, 

Bertus-Jan Epema, Angelique Kelly en Arend Castelein 
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