
Zeister fondsen ondersteunen
Zeister initiatieven

Stimuleringsfonds Zorg en 
Welzijn Zeist (SOZW) en de 
Van Tellingen-Pul Stichting 
zijn op zoek naar projecten 
in de Zeister samenleving om 
financieel te ondersteunen. 
Met enige regelmaat worden 
initiatieven, die al steun heb-
ben ontvangen, uitgelicht in 
de StadsPers.

De Van Tellingen-Pul Stichting 
steunt initiatieven op sociaal, 
cultureel, sportief en educatief 
gebied, die draaien op vrijwilli-
gers. SOZW ondersteunt initia-
tieven op het gebied van zorg 
en welzijn.”Tussen onze beide 
fondsen zijn veel paralellen. 
Deze liggen op het gebied van 
welzijn, ofwel: gezond samen-

leven voor de inwoners van 
Zeist,” vertelt Mia van Monsjou 
van SOZW.”We waren eind vorig 
jaar ook allebei betrokken bij 
de vrijwilligersprijs, waar veel 
publiciteit aan gegeven is. Be-
wonersinitiatieven zijn goede 
voorbeelden van projecten, die 
wij beiden gesteund hebben.”

Cathelijn Verhoeven van de Van 
Tellingen-Pul Stichting noemt 
een voorbeeld.”Wij hebben de 
jeu de boulesbaan gefinancierd 
voor woongroep ‘Ondertussen’. 
Terwijl SOZW voor woongroep 
‘Indebuurt’ een mobiele voet-
baltafel heeft gefinancierd.” 
Mia vervolgt:”De woongroepen 
doen veel voor de onderlinge 
verbinding van mensen in Nijen-

heim. Ze wonen tussen oudere 
en eenzame mensen. Ze hebben 
bijvoorbeeld ook een moestuin 
aangelegd. Petje af hoor!” Cat-
helijn is het daar roerend mee 
eens.”Het is een prachtig bewo-
nersinitiatief, dat draait op vrij-
willigers en om welzijn gaat. Ze 
investeren er heel veel tijd in!”

De beide woongroepen in Nij-
enheim zijn erg blij met de fi-
nanciële steun die ze mochten 
ontvangen van de Zeister fond-
sen.”Het is voor ons heel fijn dat 
wij ons project kunnen draaien 
met hulp van SOZW. Het zijn 
dingen die echt nodig zijn,” zegt 
Peter Kuipers van woongroep 
‘Indebuurt’.”Zo’n voetbaltafel 
maakt ons inloophuis laagdrem-

peliger. Mensen kunnen even 
een partijtje voelballen. Het 
werkt als een magneet en is ver-
bindend.”
Ewald Koorenaar van woon-
groep ‘Ondertussen’ deelt deze 
dankbaarheid, op zijn beurt ge-
richt aan de Van Tellingen-Pul 
Stichting:”Er zijn recent in de 
wijk allerlei nieuwe speeltoestel-
len voor kinderen geplaatst. Hier 
in de flat wonen vooral oudere 
mensen. Het is leuk en aanvul-
lend voor de wijk dat er nu óók 
voor volwassenen een buiten-
speelplaats is gecreëerd,” zegt 
hij, doelend op de jeu de bou-
lesbaan.”We hopen dat het een 
plek is voor mensen om elkaar 
te ontmoeten. Dat is één van de 
doelen van de woongroep.”

Informatie: www.sozw-zeist.nl 
en www.vantellingen-pul.nl. De Van Tellingen-Pul 

Stichting en SOZW 
Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist zijn op 
zoek naar meer projecten uit 
de Zeister samenleving om 
financieel te ondersteunen. 
Om voor steun in 
aanmerking te komen, 
moet een project draaien 
op vrijwilligers. Aanvragen 
bij de Van Tellingen-Pul 
Stichting worden twee 
keer per jaar beoordeeld: 
in april en oktober. Voor 
de oktoberronde moet een 
aanvraag vóór 1 oktober zijn 
ingediend. Meer informatie: 
www.vantellingen-pul.nl en 
www.sozw-zeist.nl.
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