Zeister fondsen willen nieuwe
initiatieven uit Zeister samenleving
financieel ondersteunen
Twee Zeister fondsen zijn op zoek naar
projecten en initiatieven in de Zeister samenleving om financieel te ondersteunen. Bij de SOZW, Stimuleringsfonds
Zorg en Welzijn in Zeist, gaat het om initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. De Van Tellingen-Pul Stichting ondersteunt voornamelijk initiatieven op
sociaal, cultureel en educatief gebied.

“Er gebeurt veel in de Zeister wijken op het
gebied van zorg, maatschappelijke participatie en samenhang,” vertelt Bodes de
Vries, voorzitter van SOZW. “Wij kunnen
een financieel zetje geven om initiatieven
te starten.” Sinds 2010 heeft SOZW 41 aanvragen gehonoreerd, met een bedrag dat
varieert van 2.000 tot 45.000 euro per project.
De Vries: “Dat zijn verschillende projecten, zoals een koor voor mensen die met
dementie te maken hebben, een maatjesproject voor allochtone meiden en een
buurtcafé voor gezinnen. We hebben bijvoorbeeld ook een aanvraag gehonoreerd
van een project om getraumatiseerde
vluchtelingen via artistieke vorming op de
been te helpen.”
SOZW werkt nauw samen met de Van Tellingen-Pul Stichting. Deze stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en
educatief gebied. Daar hoort ook sport bij.
“De stichting is opgericht door Henk en Gé
van Tellingen-Pul. Zij waren enorm sociaal
betrokken,” vertelt voorzitter Gerard van
Voorden. “Sterker nog: Henk van Tellingen
was mede initiatiefnemer van de Hulpdienst Zeist en van de Stichting Welzijn

Bodes de Vries (l) van SOZW en Gerard van Voorden van Van Tellingen-Pul Stichting
Ouderen Zeist, de voorlopers van Meander
Omnium. Hun vermogen is in ons bezit gekomen.”
Sinds de oprichting in 1997 heeft de stichting ruim 600 aanvragen ontvangen. De
aanvragen worden beoordeeld in april en

oktober. Van Voorden: “In de projecten die
we ondersteunen, waarbij we een maximum hanteren van 5000 euro per project,
spelen vrijwilligers een hoofdrol. Er gebeuren zoveel mooie dingen in Zeist. We willen
de parels zichtbaar maken met financiële
ondersteuning.”
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De komende maanden worden in de
StadsPers enkele projecten uitgelicht
die recent steun ontvingen van deze
twee Zeister fondsen. Voor meer
informatie: www.sozw-zeist.nl en
www.vantellingen-pul.nl.

