Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW maken
maatschappelijke ontmoetingen mogelijk

De komende maanden worden
in de StadsPers enkele projecten uitgelicht die recent steun
ontvingen van de Van Tellingen-Pul Stichting en Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist
(SOZW). Beide Zeister fondsen,

die gezamenlijk optrekken, zijn
op zoek naar meer projecten
in de Zeister samenleving om
financieel te ondersteunen. De
projecten die zij ondersteunen,
maken maatschappelijke ontmoetingen mogelijk.

De Van Tellingen-Pul Stichting
steunt initiatieven op sociaal, cultureel, sportief en educatief gebied, die draaien op vrijwilligers.
SOZW ondersteunt initiatieven
op het gebied van zorg en welzijn.”Sinds een jaar of vijf trekken

we samen op als Zeister fondsen.
Dat is uniek. Samen staan we
sterk,” zegt Karolijn Burgman van
de Van Tellingen-Pul Stichting.” We
vullen elkaar aan. We hebben regelmatig overleg. Als een project
niet bij ons past, past het wellicht
wel bij SOZW.”
Ingrid van Maarschalkerweerd van
SOZW vervolgt:”Als maatschappelijke organisaties en inwoners die
een bijdrage zouden willen voor
een wijkinitiatief, twijfelen of ze
daarvoor in aanmerking komen,
roepen we ze op om ons te bellen of een aanvraag in te dienen.
De motivatie is het belangrijkst.
Wellicht kunnen we het initiatief
financieel mogelijk maken.”
Sinds twee jaar zijn de twee fondsen partner en medeorganisator
van de Zeister Vrijwilligersprijzen.”Al die maatschappelijke initiatieven zijn ontzettend belangrijk,” benadrukt Ingrid.” We willen
mensen inspireren en motiveren
om óók iets te doen.” Karolijn beaamt dit.”Aan de individuele prij-
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zen hebben we daarom groepsprijzen
toegevoegd.
Binnen
maatschappelijke
organisaties
zijn er heel veel mensen bezig om
iets te doen voor een ander.”

Een voorbeeld van een project
waar beide fondsen aan hebben
bijgedragen is de buurttafel in Vollenhove.”Dat gaat om ont-moeten,” vertelt Ingrid.”De wijk wordt
gerenoveerd. Dit is één van de initiatieven om mensen uit de flat te
krijgen. Het is heel laagdrempelig.
Even een praatje maken. Van het
één komt het ander.”

Karolijn wil vanuit de Van Tellingen-Pul Stichting eveneens sportverenigingen stimuleren om een
aanvraag in te dienen.” We hebben in het verleden bijvoorbeeld
G-hockey, G-schaatsen en G-voetbal gesteund.” Vanuit SOZW raakt
dit ook welzijn. Ingrid:”Een bridgevereniging kan bijvoorbeeld een
bijdrage vragen om iets aan te
schaffen voor de club. Als het ontmoetingselement essentieel is,
kan het voor financiële steun in
aanmerking komen.”
Meer informatie: www.
vantellingen-pul.nl en
www.sozw-zeist.nl.
Aanvragen bij de Van TellingenPul Stichting worden twee keer
per jaar beoordeeld: in april
en oktober. Voor de aprilronde
moet een aanvraag vóór 1 april
zijn ingediend. Aanvragen bij
SOZW worden het hele jaar door
beoordeeld.

