
Zeister fondsen ondersteunen nieuwe 
initiatieven uit Zeister samenleving

Bodes de Vries (l) van SOZW en Gerard van 
Voorden van Van Tellingen-Pul Stichting
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Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn 
in Zeist (SOZW) en Van Tellingen-Pul 
Stichting zijn op zoek naar projecten in 
de Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. In de komende maan-
den worden zes initiatieven, die al steun 
mochten ontvangen, uitgelicht in de 
StadsPers.

Waar Stimuleringsfonds voor Zorg en Wel-
zijn in Zeist vooral initiatieven ondersteunt 
op het gebied van zorg en welzijn, onder-
steunt de Van Tellingen-Pul Stichting initia-
tieven op sociaal, cultureel, sportief en edu-
catief gebied. Beide fondsen benadrukken 
dat zij zich eveneens richten op initiatieven 
in wijken en buurten, waarbij ontmoeting 
centraal staat. Hun steun geeft, net als bij 
instellingen en verenigingen, een duwtje in 
de rug bij bewonersinitiatieven om bepaal-
de projecten van de grond te trekken.

“Ook kleinschalige initiatieven zorgen voor 
verbinding,” vertelt Gerard van Voorden, 
voorzitter van de Van Tellingen-Pul Stich-
ting. ”Zo hebben wij een bijdrage geleverd 
aan bewoners van een flat die samen maal-
tijden doen. En met onze financiële steun 
kon een wijkinloophuis, dat gaat verhuizen, 
geschikt meubilair aanschaffen. Daar heb-
ben de gasten en vrijwilligers plezier van.”

Aanvragen voor financiële steun bij de Van 
Tellingen-Pul Stichting worden twee keer 
per jaar beoordeeld: in april en oktober. Van 
Voorden benadrukt dat zijn stichting vooral 
kijkt naar de rol van vrijwilligers in het ini-
tiatief. ”Dat vinden wij belangrijk. Wij dra-
gen maximaal 5000 euro bij. Elke aanvraag 
wordt serieus bekeken. Als de initiatiefne-
mers hun aanvraag goed motiveren, zijn 
we snel bereid om te honoreren. Met deze 
initiatieven wordt Zeist mooier gemaakt!”

Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in 

levenskwaliteit,” zegt Bodes de Vries, voor-
zitter van SOZW.

“Daarom ondersteunen wij bijvoorbeeld 
het initiatief Gouden Koets, waarbij men-
sen thuis opgehaald worden om ze naar 
wijkcentrum Binnenbos in Kerckebosch te 
brengen. Bewonerscommissies, wijkinitia- 
tieven en ook Facebookgroepen hebben 
een steeds belangrijkere rol in ontmoe-
tingen. Wij willen deze groepen en initia-
tieven van harte ondersteunen.” Bij SOZW 
kunnen het hele jaar door aanvragen ge-
daan worden. Bij de toekenning geldt geen 
maximum bedrag.

Voor meer informatie: www.sozw-zeist.nl 
en www.vantellingen-pul.nl.

Zeist draagt, naast initiatieven op het ge-
bied van zorg en welzijn, eveneens buurti-
nitiatieven een warm hart toe.”De verschil-

lende buurtinitiatieven in Zeist zijn vooral 
gericht op ontmoeting. Het ontmoeten van 
andere mensen vinden wij een belangrijke 


