Zeister fondsen dragen graag
bij aan Zeister initiatieven

Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist
(SOZW) en Van Tellingen-Pul Stichting
zijn op zoek naar projecten in de Zeister samenleving om financieel te ondersteunen. In de komende maanden
worden vier initiatieven, die al steun
mochten ontvangen, uitgelicht in de
StadsPers.
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De Van Tellingen-Pul Stichting steunt initiatieven op sociaal, cultureel, sportief en
educatief gebied, die draaien op vrijwilligers. ”Veel initiatieven kunnen niet zonder
vrijwilligers. Wij geven vaak net dat steuntje in de rug dat nodig is om een project uit
te voeren,” vertelt de kersverse voorzitter
Karolijn Burgman. ”Bijvoorbeeld Stichting
Handje Helpen. Die helpt mensen met
een beperking of chronische ziekte om in
contact te komen met elkaar. Door deze
mensen te koppelen, worden ze uit de
eenzaamheid getrokken.”

Voor meer informatie: www.sozw-zeist.nl
en www.vantellingen-pul.nl.
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Een ander initiatief dat de Van Tellingen-Pul
Stichting heeft ondersteund is de Stichting
Gastsprekers Oorlogen in de klas. Karolijn:
”Deze stichting leidt mensen op om voorlichting te geven over de Tweede Wereldoorlog op middelbare scholen. Vaak zijn
de gastsprekers kinderen van mensen die
de oorlog hebben meegemaakt. De meeste initiatieven die wij ondersteunen gaan
over welzijn, onderwijs en cultuur. Maar
we willen ook graag in beeld komen bij de
sportverenigingen. Zoals het G-voetbal bij
ZSC Patria. Wij hebben de doeltjes gesponsord voor deze specifieke doelgroep.”
SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn
Zeist ondersteunt op zijn beurt initiatieven
op het gebied van zorg en welzijn. ”SOZW
komt voort uit twee Zeister kruisverenigingen,” vertelt voorzitter Bodes de Vries.

veerden, die om een bijdrage vroegen.
Tegenwoordig zijn het vooral vrijwilligersinitiatieven die willen opstarten of uitbreiden,” vertelt Bodes. ”We hebben bijvoorbeeld een financiële bijdrage geleverd aan
wijkinloophuizen, de telefooncirkel en een
jongeren vrijwilligersnetwerk. Soms ondersteunen we ook op materiële basis, als
dat bijdraagt aan maatschappelijke participatie. Zo hebben we de iPads gefinancierd,
die ouderen lenen tijdens de iPad cursus
die door ouderenbonden wordt georganiseerd.”

”Vroeger hadden deze contributies van leden als bron van inkomsten. Toen het kruiswerk overging naar de zorgverzekeringen,
mochten ze 15 procent van hun vermogen
houden. Dit is de basis van ons fonds.”

Met dit geld worden nu initiatieven ondersteund die bijdragen aan maatschappelijke participatie, en met name onderlinge
samenhang en ontmoeting. ”Aanvankelijk
waren het de zorginstellingen die inno-

