
Waar wij, net als u, klaar mee zijn, is corona. Wij beseffen dat dit wel een heel erg mak-
kelijk statement is. Wie is er niet klaar met corona?! Wij hebben helaas niet alles in onze 
macht en zeker niet het  bestrijden of voorkomen van virussen. Gelukkig is er licht aan 
de horizon, maar toch…

Wij denken in deze tijd niet aan onszelf. SAM heeft een prima jaar achter de rug en 
daar zijn wij blij mee. Maar wij weten als geen ander dat onze business-to-consumer 
klanten het zwaar hebben. Enorm zwaar. Horecaklanten, waar wij al 50 jaar voor mo-
gen werken, staat het water meer en meer aan de lippen. SAM doet er alles aan hen te 
helpen. Daar ben je tenslotte ‘partner’ voor. 

Wat te denken van het gegeven dat anno 2020 bijna 1 miljoen Nederlanders afhankelijk 
zijn  van een voedselbank? Als je in je comfortabele auto zit op weg naar de zaak en je 
hoort dit soort berichten op de radio, dan strijden boosheid en droefheid om voorrang. 
Het bevestigt des te meer de keuze die wij een aantal jaren geleden hebben gemaakt: 
goede doelen juist in de kerstperiode extra te steunen met gulle giften. Doelen die direct 
of indirect er alles aan doen ons medelanders écht te helpen. 

Al 8 jaar steunt SAM het KNGF. Ook zijn wij nu een paar jaar warm sponsor van Zing je Schor, 
het unieke benefietconcert voor Familiehuis Daniel den Hoed. Een evenement dat door corona 
ook geen doorgang zal vinden. Naast deze twee fantastische organisaties zal SAM dit jaar 
doneren aan de voedselbank. Elke euro telt. Daarom brengen wij geen cadeautjes langs. 
Het mes snijdt zo ook nog eens aan twee kanten: wij zijn coronaproof bezig én helpen, 
met extra veel geld, organisaties die het hard nodig hebben. 

Tot slot wensen alle SAMenwerkers u hele fijne Kerstdagen en een coronavrij 2021. 
STEUN ELKAAR, HELP ELKAAR EN HOU VERTROUWEN. 

Vriendelijke groet,
SAM Reclame & Communicatie

Nee, schrik niet. Niet met ons machtig mooie bureau. En al zeker 
niet met u. Natuurlijk niet. Absoluut niet. Wij willen juist u enorm 
bedanken voor het vertrouwen dat u ook dit jaar weer in SAM hebt 
gehad. Voor de mooie opdrachten die wij samen met u hebben 
mogen realiseren. Voor de hechte, warme en prettige samenwerking.


