
Stichting ZZG –grenzenloze zorg-: jaaroverzicht 2015 
 
In dit kalenderjaar is het bestuur van de stichting 6 keer in vergadering bij elkaar geweest. 
 
De onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn (in willekeurige 
volgorde): 
 

- Projecten in Wit-Rusland, Roemenië en Ghana zijn geworven c.q. benaderd en er is 
aan fondsenwerving gedaan; 

- Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Lunet zorg is ondertekend. 
- Er is een jaaroverzicht 2014 vastgesteld; 
- Lisette de Lepper en Willem de Jong hebben in februari en in juni een werkbezoek 

gebracht aan Wit-Rusland. Tevens zijn twee vrijwilligers van Lunet zorg afgereisd om 
twee lesweken deskundigheidsbevordering in Tarasiki te organiseren. De eerste 
lesweek is positief verlopen, de tweede niet. Internata 2 en 3 staan open voor 
samenwerking op het gebied van deskundigheidsbevordering. 
In februari 2016 wordt een werkbezoek gepland samen met de bestuursleden van 
Parels van Tarasiki, Hans Uyl en Marga van der Linden, met de intentie om een 
gezamenlijk gezicht te laten zien en een gesprek aan te gaan met de manager van 
het departement sociale zaken.  

- Er is een nieuwe overeenkomst met Tamara Stralchenya (tolk Wit-Rusland) 
opgesteld en door beide partijen ondertekend. 

- Rik Spooren heeft contact gehad met de directeur van de Inspectie in Iasi. Aandacht 
gevraagd voor het beëindigen van het intermediair schap van Antoinette Smits en de 
daaruit voortvloeiende wens om een overeenkomst te sluiten waarin is vastgelegd 
wie de verantwoordelijke personen zijn in de instellingen die ZZG kan benaderen. 
Mevrouw Georgeta Dumitrachi is officieel benoemd tot contactpersoon voor de 
samenwerking met Stichting ZZG. 

- In september is Rik Spooren, samen met twee vrijwilligers, afgereisd naar Iasi 
Roemenië voor het project Mobiele Keuken met als doel jongeren, die vanaf 18 jaar 
buiten het systeem vallen, te leren om met eenvoudige middelen Roemeense 
gerechten klaar te maken, bv bij begrafenissen, en zodoende wat geld te verdienen. 
Het kookproject is succesvol geweest. De twee vrijwilligers willen in 2016 graag terug 
om nog meer workshops te geven. 
Tevens reisde mee mevrouw Meritha van Lit, instructrice van manege De 
Stalvrienden. Vanuit Fundatia Izvor in Iasi is de wens geuit om te gaan paardrijden 
met zintuiglijk en verstandelijk gehandicapten. Meritha is bereid haar knowhow, op 
het gebied van hippotherapie, in te zetten. Ook haar week is vruchtbaar geweest. 

- Elles van der Beek, van Fundatia Izvor, is gemachtigd voor de bankrekening van 
SDR. Met haar afgesproken dat ZZG op deze rekening geld stort. Zij zal dan een 
keer per jaar de gelden verdelen over onze projecten. ZZG houdt zelf de 
verantwoording, controle en de opvolging. 

- De vacature voor een penningmeester staat nog steeds open.  
Hein Witteveen neemt voorlopig de penningmeestertaken over voor wat betreft het 
betalen van facturen. De situatie wordt steeds urgenter aangezien er nu gewerkt 
wordt zonder begroting en exploitatie. 
Het bestuur is intensief bezig een nieuwe penningmeester te werven en een 
administratiekantoor in te schakelen. 
Besloten wordt om de statuten op enkele onderdelen aan te passen. 

- Hein geeft aan dat zijn rol als voorzitter eindig is. In principe is 11 juli 2016 zijn laatste 
vergadering, hij is echter bereid om de functie aan te houden tot een vervanger is 
gevonden. 

- ZZG heeft dit jaar een donatie gegeven voor de uitgifte van het boek “Prikkels in de 
Groep” in het kader van het Project Beter Onderwijs in Roemenië. 

- Een format ontwikkeld als leidraad voor het maken van reisverslagen. 
- Naast de leden van het bestuur, wordt ook de mogelijkheid van het inzetten van 

vrijwilligers voor o.a. PR gezocht; 
- Werkzaamheden zijn verricht om te voldoen aan de ANBI eisen; 



- Er is contact geweest met de quiltwerkgroep van Theo en Geke Weerman te Nuenen. 
- Stichting ZZG ondersteunt projecten in Roemenië, Ghana en Wit-Rusland. 
- Op 18 maart 2016 viert Stichting ZZG haar 20 jarig jubileum. 

Er wordt nagedacht over de invulling hiervan. 
 

 
 
Eindhoven, 21 maart 2016 – Bestuur Stichting ZZG. 


