
Beleidsplan Stichting Sammy 
 
Doel van Stichting Sammy: 
Ondersteuning bieden aan kwetsbare bevolkingsgroepen in Egypte.  
 
Stichting Sammy tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van kwetsbare groepen 
in de provincie Fayoum en stad Cairo, in Egypte. 
Kwetsbare groepen zijn onder andere weduwen, weeskinderen, gehandicapten en chronisch 
zieke mensen. 
De moeder en familie van Sammy bezoeken jaarlijks, wanneer mogelijk, Egypte rond de 
sterfdag van Sammy. De reis daarnaar toe en het verblijf aldaar zijn op eigen kosten. Er is 
geen sprake van een onkostenvergoeding of een beloningsbeleid. 
 
Op 20 september worden er in de provincie Fayoum pakketten met voedingsmiddelen 
uitgedeeld. 
De voedingsmiddelen worden bij een lokale groothandel ingekocht. De samenstelling van de 
pakketten gebeurt in een school voor kinderen met een handicap. Een deel van deze 
kinderen en de werknemers van deze school helpen met de samenstelling en het uitdelen 
van de pakketten. 
Naast deze activiteit worden er andere lokale projecten ondersteunt, op de website en op 
facebook zijn de activiteiten per project te lezen en te zien. 
Egypte heeft geen zorgsysteem zoals in Nederland. Medische kosten die men maakt, moet 
men zelf betalen. De kwetsbare bevolking kan deze medische kosten vaak zelf niet dragen. 
Stichting Sammy ondersteunt deze kwetsbare doelgroep financieel. De contactpersonen in 
Egypte zorgen dat de kwetsbare bevolking medicijnen of medische behandelingen krijgen. 
 
De stichting maakt gebruik van twee lokale contactpersonen, zij zijn woonachtig in Fayoum 
en Cairo, zij spreken de taal en zijn bekend met de Egyptische cultuur. Zij koppelen hun 
activiteiten terug tijdens het jaarlijkse bezoek van de familie van Sammy en via geschreven 
rapportage. 
 
Werkzaamheden: 
Het werk van de stichting bestaat uit de volgende hoofdtaken.  

A. het overdragen van de middelen 
B. het overeenkomen van projectvoorstellen 
C. het evalueren van de projecten  
D. fondsenwerving 
E. verantwoording van besteding d.m.v. publicaties  

 
Fondsenwerving: 
De stichting werft fondsen via particuliere donateurs. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de fondsenwerving. 
 
Beheer en besteding: 
De fondsen worden beheerd door de penningmeester die gebruik maakt van de ING betaal- 
en spaarrekening van de Stichting, rekeningnummer 4732640.  



De kosten voor het betalingsverkeer bedragen gemiddeld 2% van de ingekomen fondsen. 
Dus 98% van de ingekomen fondsen komt ten goede aan de ingekomen projecten. 
De jaarlijkse inkomsten bedragen gemiddeld 4.731 euro. 
 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en op eigen kosten. 
 
Bestuur: 

Judith Trapman Voorzitter 

Tamara van der Putten Secretaris/penningmeester 

Adriana van der Wilt Lid 

Chris de Vries Lid 

Carla de Vries - van Beem Lid 

Jan Huyer Lid 

 
Communicatie: 
Ter ondersteuning van de communicatie is er de website: www.stichtingsammy.nl en de 
facebookpagina www.facebook.com/stichtingsammy. Deze websites geven o.a. ook 
informatie over de lopende projecten. 
De website wordt vrijwillig beheerd door Bart Groenenboom. 

http://www.stichtingsammy.nl/
http://www.facebook.com/stichtingsammy

