Stichting ZZG grenzeloze zorg: jaaroverzicht 2018
In dit kalenderjaar is het bestuur van de stichting 4 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 2017 vastgesteld.
Jaarrekening 2017 vastgesteld.
Van 25 februari tot en met 2 maart 2018 hebben Willem de Jong en Lisette de
Lepper, samen met twee vrijwilligers en een tolk, een werkbezoek gebracht aan
Wit-Rusland met als doel het verzorgen van een gezamenlijke scholing van Internata
2 en 3 en Tarasiki op het gebied van communicatietechnieken en basale sensorische
integratie.
Op basis van de tegenvallende medewerking vanuit Wit-Rusland, wordt besloten om
het tweede deel van de training in deze vorm geen doorgang te laten vinden.
Daniëlle Woestenberg en Lianne van Hoppe hebben aangegeven te willen stoppen
als bestuurslid.
In een informeel samenzijn de toekomst van ZZG besproken.
Besloten wordt om samen nog één project in Roemenië te realiseren.
Het betreft het verbouwen van twee afdelingen voor bedlegerige cliënten bij Galata 2.
Samen zetten we nog een keer de schouders eronder.
In oktober heeft Rik Spooren, samen met Daniëlle Woestenberg, een werkbezoek
gebracht aan Iasi Roemenië.
Er is een intentieverklaring getekend met de inspecteur-generaal van Galata 2 met
betrekking tot de verbouwing van de afdelingen.
In een klooster in Bacau, waar verstandelijk gehandicapten wonen, is behoefte aan
meer kennis over activiteitenbegeleiding. We gaan onderzoeken of ZZG hier een rol
in kan spelen.
Ook de twee vrijwilligers hebben weer kookworkshops verzorgd tijdens dit bezoek.
Het koken bij Galata 1 is niet doorgegaan. Harry en Simon zijn actief geweest bij Ion
Holban (weeshuis) en Ion Holban (ambachtsschool). Dit is prima verlopen.
Afgesproken is dat dit project wordt voorgezet mits kinderen van het weeshuis mogen
aansluiten. Ook is het de bedoeling dat telkens dezelfde leerlingen deelnemen zodat
er voortgang is in hun leerproces.
Artjom Goloebjev heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.
Nadere stappen moeten nog worden ondernomen.
Naast de leden van het bestuur, wordt ook de mogelijkheid van het inzetten van
vrijwilligers onderzocht;
Werkzaamheden zijn verricht om ook in 2018 te voldoen aan de ANBI eisen;
Stichting ZZG ondersteunt projecten in Roemenië, Ghana en Wit-Rusland.

Eindhoven, 13 februari 2019– Bestuur Stichting ZZG.

