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Bij het naderen van het nieuwe jaar staan we even stil bij waar we het afgelopen jaar mee bezig 
zijn geweest en wat het nieuwe jaar ons zal brengen.

Zoals we inmiddels gewend zijn organiseren we samen met Scalda en Ypsilon Zeeland en met Similes/Praatcafépsychose 
een studiemiddag voor studenten, vrienden en belangstellenden. De volgende data voor 2020 kunt u alvast in uw agenda 
noteren: 

dinsdagmiddag 21 januari in Goes
vrijdagmiddag 24 januari in Terneuzen:

STILLEN  Theater over eetstoornissen 
Beste eetstoornis, ga alsjeblieft nog een beetje dichter bij me weg

Een theatervoorstelling over eetstoornissen, de zoektocht naar identiteit en de 
weg naar herstel. Met behulp van getekende figuren, projecties, animaties en 
muziek vertelt Stillen een verhaal over irreële gedachten en gevoelens en het 
overwinning van angsten om de grip op het leven weer terug te krijgen zonder 
eetstoornis. 



CONGRES
Zeeuwse Gronden organiseert 10, 11 en 12 
mei 2020 een driedaags congres met als 
onderwerp Mens & Natuur. De vooraan-
kondiging is al naar u toe gestuurd. 

UW BIJDRAGE
Ook in 2020 verwachten wij weer de nodige aanvragen. 
Deze worden meestal door hulpverleners gedaan, maar 
cliënten kunnen ook zelf een aanvraag indienen. Het 
bestuur bekijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaar-
den en beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt. Na 
afloop van de activiteit moeten de bonnetjes plus een 
verslag worden ingeleverd. Dan wordt de bijdrage overge-
maakt volgens afspraak. 

De uitstapjes, filmvertoningen en theaterbezoeken 
worden allemaal mede mogelijk gemaakt door uw bijdra-
ge. 

Uw donateursbijdrage is intussen al geïnd om dit alles 
financieel mogelijk te maken. Voor de donateursbijdragen 
wordt gebruik gemaakt van automatisch incasso. 

Verder ontvingen we dit jaar donaties van organisaties die 
gebruik maken van de diensten van De Kraaghoeve en 
enkele persoonlijke giften, waarvoor onze hartelijk dank 
aan alle gulle gevers!

RABO CLUBKAS
Via de RABO Clubkas Support 
ontvingen wij het mooie 
bedrag van 
€ 279,84 dankzij de vele 
stemmers op ons goede doel. 

WAAR GAVEN WIJ DIT GELD AAN UIT?
Nynke Delcour en Rob Stoop met de theatervoorstelling 
Vind je het gek! 

Beelden gebaseerd en 
geïnspireerd op echte verha-
len van mensen met een 
psyschische kwetsbaarheid, 
met voorstellingen in Goes en 
Terneuzen.
 
 Het jaarlijkse voetbaltoernooi in Terneuzen
 Bezoek aan festival Vestrock in Hulst

Laatste twee zijn de jaarlijks 
terugkerende verzoeken 
voor een bijdrage. 
Maar ook persoonlijke 
aanvragen op divers gebied 
passeren, zoals de aanvraag 
voor een mooie nieuwe 
tuinbank bij de nieuwe 
locatie in Yerseke. 

BESCHERMING VAN UW PRIVACYGEGEVENS AVG
Om u te kunnen bereiken hebben wij uw adres en e-
mailadres nodig. Zonder uw toestemming delen wij deze 
en andere persoonlijke gegevens niet met derden. Ook 
worden er zonder uw toestemming geen foto’s geplaatst 
in de nieuwsbrief en/of het jaarverslag. 
Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op 
met de secretaris. 

 We blijven u graag op de hoogte houden, maar
 wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief,
 stuurt u dan even een berichtje naar het secre-
 tariaat. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zeeuwse 
Gronden wenst u fijne kerstdagen, een goed uiteinde en 
een voorspoedig en gezond 2020!

Website www.zeeuwsegronden/vrienden-van-zeeuwse-gronden  
Het is voor ons ‘gezonde’ mensen zo vanzelfsprekend maar voor mensen met een 
psychiatrische aandoening is het gewone leven vaak een zware inspanning. 
U kunt het leven helpen verlichten. 

Doe een gift aan onze Stichting en wij zorgen er voor dat deze mensen ook mee kunnen 
doen aan culturele en ontspannende activiteiten

Secretariaat Bankrekening 
Eendragtweg 12 - 4543 PL Zaamslag IBAN NL 29 RABO 13.42.59.173  
tel: 0115 431718 t.n.v. Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden   
email: feijterdekker@agroweb.nl   te Terneuzen
            

Kamer van Koophandel 22064035
De Stichting heeft per 1 januari 2008 een ANBI-Beschikking toegekend gekregen zodat 
uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is en er géén successie- of schenkingsrecht betaald hoeft 
te worden.

De uitreiking van de cheque aan bestuurs-
leden Annie Dieleman en Magda de Feijter


