
Stichting ZZG –grenzenloze zorg-: jaaroverzicht 2016 
 
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; 

- Het jaaroverzicht van 2015 vastgesteld; 
- Tevens is het beleidsplan 2016-2017 vastgesteld; 
- Hein Witteveen is afgetreden als voorzitter en met ingang van 11 juli 2016 heeft 

Daniëlle Woestenberg zijn functie overgenomen. 
Hein is bereid gevonden om nog een beperkte periode de functie van 
penningmeester te vervullen. 

- Willem de Jong heeft in februari een werkbezoek gebracht aan Wit-Rusland.  
Willem heeft een overleg gehad met het Departement Social Affairs samen met Hans 
Uyl van Parels van Tarasiki om de lesweken van 2015 te bespreken. 
Tevens heeft hij Internata 2 en 3 en Tarasiki bezocht. Alle drie de instellingen staan 
open voor een gezamenlijke scholing op het gebied van communicatietechnieken en 
basale sensorische integratie. Deze scholing zal in 2017 plaatsvinden. 
De instellingen willen ook graag Nederland bezoeken. Het was een zeer vruchtbaar 
werkbezoek. 

- In september heeft Rik Spooren, samen met Daniëlle Woestenberg, een werkbezoek 
gebracht aan Iasi Roemenië. Ze hebben verschillende organisaties bezocht, o.a.: 
. CSEPD Galata voor volwassenen 
. CSEPD Galata voor kinderen 
. Ion Holban voor jongeren 
. La Salle weeshuis voor jongeren 
. Fundatia Izvor: locatie platteland en kinderboerderij 
. SF Andrei: kinderziekenhuis 
. De heer Ion Florin: directeur-generaal van de kinderbescherming en sociale zorg in 
  Iasi 
. De vicaris van de RG kerk in Iasi. 
Ook de twee vrijwilligers hebben weer kookworkshops verzorgd tijdens dit bezoek. 

- De vacature voor een penningmeester staat nog open.  
Hein Witteveen neemt tot 01-04-2017 de penningmeestertaken over voor wat betreft 
het betalen van facturen. Het bestuur is bezig met het opstellen van een advertentie 
welke op de website van Lunet zorg geplaatst gaat worden. 
Het bestuur is intensief bezig een nieuwe penningmeester te werven en een 
administratiekantoor in te schakelen. 

- De statuten van Stichting ZZG worden op enkele punten aangepast en in 2017 
vastgesteld. 

- In het kader van de voorzitterswisseling Jaap Matser van Rising Stars uitgenodigd. 
Jaap heeft in het kort uitgelegd dat Rising Stars een stichting is die zich in Ghana 
bezighoudt met het werken met kinderen met een verstandelijke beperking. 
In eerste instantie op het gebied van dagbesteding, later ook intramuraal. Er is een 
zorgboerderij gebouwd waarin 12 kinderen worden opgevangen. 
Jaap wil in 2018 zijn functie gaan afbouwen. 
Het bestuur van Stichting ZZG wil zich beraden over mogelijkheden om Jaap te 
steunen in zijn wens om de zorg in Ghana na zijn vertrek te bestendigen. 

- Er is een bedankbrief gestuurd naar de donateurs van Lunet zorg via de manager 
HRM van Lunet zorg. 

- Naast de leden van het bestuur, wordt ook de mogelijkheid van het inzetten van 
vrijwilligers onderzocht; 

- Werkzaamheden zijn verricht om ook in 2016 te voldoen aan de ANBI eisen; 
- Voorstel voor het updaten van de website is goedgekeurd. 
- Stichting ZZG ondersteunt projecten in Roemenië, Ghana en Wit-Rusland. 



- Naar aanleiding van het 20 jarig jubileum van Stichting ZZG is een journalist 
benaderd voor het schrijven van een te publiceren artikel. 

 
 

 
Eindhoven, 20 maart 2017– Bestuur Stichting ZZG. 


