
 

JAARVERSLAG 2021. 

Het voor gezonde mensen zo vanzelfsprekend ‘gewone leven’ is voor mensen met een psychiatrische 

aandoening vaak een zware inspanning.  

De Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden stelt zich tot doel om deze zeer kwetsbare groep van de 

samenleving deel te laten nemen aan culturele en ontspannende activiteiten. 

 

Doelstelling, Statuten artikel 2: 

De Stichting heeft ten doel:  

a. Het bevorderen van het sociaal welzijn van mensen die begeleid worden door Zeeuwse 
Gronden, Stichting Wonen en Psychiatrie, gevestigd in de gemeente Terneuzen, zodat 
mensen die lijden aan een psychiatrische ziekte deel kunnen nemen aan een sociaal leven 
binnen de samenleving. 

b. Het begeleiden van- en bieden van deelname aan culturele en recreatieve activiteiten en dit 
mogelijk te maken voor bovenvermelde personen. 

c. Faciliteren van middelen die de participatie in de samenleving bevorderen. 
d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a, b en c gemelde rechtstreeks 

of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des 
woord. 

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  financiële draagkracht te 

verwerven door middel van donateurs en schenkingen. 

 

Het bestuur: 

Bestuursleden zijn: mevr. Emmy Galama (voorzitter), mevr. Magda de Feijter (secretaris), mevr. 

Annie Dieleman 

(penningmeester), dhr. 

Adri Schilleman en  dhr. 

Jan Schuurman Hess. 

 

Het bestuur kwam in 2021 

drie maal bijeen, per mail wordt veel geregeld. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen 

 

 

 

 



Bespreekpunten waren:   

 De aanvragen, toetsing en toewijzing van bijdragen voor activiteiten van cliënten. 

 Werving Vrienden  

 Werving bestuursleden     

 PR – Nieuwsbrief   

 Excursie naar locatie Zeeuwse Gronden in Goes 

 samenwerking met Ypsilon Zeeland en onderwijsinstelling ROC SCALDA om gezamenlijk een 
activiteit te organiseren. 

                                              
Planning 2022: 

 Voor 2022 stelt het bestuur zich ten doel om te werken aan verdere werving van Vrienden 
om de zo broodnodige activiteiten voor alle zeer kwetsbare mensen een helpende hand te 
bieden. 

 Theatervoorstellingen / online documentaire met als onderwerp de psychische problematiek 
i.s.m. met onderwijsinstellingen Scalda, en Ypsilon;  hybride  op  15 maart 2022 in Goes en  
in Terneuzen 18 maart 2022 op School en in Porgy en Bess.  
 

Vrienden onderschrijven de doelstelling en ondersteunen met een financiële bijdrage van minimaal  

€ 25. Zij ontvangen uitnodigingen voor bijeenkomsten en de Nieuwsbrief. In 2021  is er  1 lid 

bijgekomen. 

 

In 2021 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

Het jaar 2021 was een stil jaar aan activiteiten. Door corona maatregelen konden we pas in juni op 
een aangepaste wijze de jaarlijkse theatervoorstellingen 
plannen. De film “Ik zou ook Miranda kunnen zijn” is in de 
klassen van ROC Scalda in Goes en Terneuzen vertoond, met 
nabespreking met hoofdrolspeler Miranda. 
 
Miranda vertelt: In Goes was dat online,  er waren veel 
enthousiaste en geïnteresseerde vragen vanuit de klas  gekomen, 
meteen na de filmvertoning. In Terneuzen live; net als in Goes 
waren de leerlingen zeer verrast dat ik de nabespreking kwam doen. Erg grappig idee om dat niet van 
tevoren te vertellen, vond ik. Het was een enthousiast en open publiek, waarvan veel met eigen 
ervaring. Maar live is de connectie toch echt beter. 
 
In Terneuzen was later in de middag nog een vertoning in Porgy en Bess voor Vrienden en 
belangstellenden. Miranda kreeg veel vragen te beantwoorden over haar leven met een 
psychiatrische stoornis. Indrukwekkend en bewonderswaardig is haar doorzettingsvermogen om 
toch een goed leven te hebben. 
 

Quote toeschouwer:   Natuurlijk ben ik een buitenstaander, en moet enorm veel leren over de 
problematiek.Juist daarom vond ik het zo bijzonder, maar realiseer me ook, hoe kwetsbaar Miranda 
en Silvia ook zijn, dat heel velen met vergelijkbare problematiek toch ook veel kwetsbaarder kunnen 
en zullen zijn.De gedachte, zoals in de nieuwe wet, dat iedereen per definitie altijd en eerst zelfstandig 
moet kunnen zijn en handelen, maakt zowel het leven voor betrokkenen en de zorg niet heel 
eenvoudig, lijkt me… anders gezegd, de samenleving  zou zich blijvend moeten (kunnen) bezinnen op 
de juiste zorg (voor zelfstandigheid)…Ik betwijfel of die tijd, aandacht en zorgzaamheid er in de door 
geld en macht gedreven samenleving  wel altijd is… 



 
Voor de paasdagen verrasten we alle cliënten met een doosje 
paaseieren met dank aan medewerkers en vrijwilligers voor de 
bezorging. 

 

 

 

De jaarlijkse RABO-clubkassupport   leverde ons een mooi bedrag, met 

dank aan de stemmers. Het bedrag hebben we besteed aan de aanschaf 

van tafeltennismateriaal. 

 
In de planning stond ook een  excursie voor onze Vrienden, de 
donateurs, naar één van de nieuwe woonlocaties van Zeeuwse Gronden. 
Maar zoals met vele plannen gooide corona alles op slot en konden we 

dit niet realiseren. Hopelijk kan in 2022 wel een bezoek georganiseerd worden 
 

 Overleg met ROC Scalda en Ypsilon  In oktober 2021  zijn de besprekingen opgestart om 
een activiteit in 2022  gezamenlijk te organiseren voor Vrienden van ZGR , studenten, leden 
Ypsilon en belangstellenden in Terneuzen en Goes. Gekozen wordt voor de documentaire 
“Ik hoor wat jij niet hoort”. Kan in theater en/of online bekeken worden. 
 

 Nieuwsbrief  Om het werk van de vrienden enigszins inzichtelijk te maken is in december 

een Nieuwsbrief naar de donateurs van de Vrienden van Zeeuwse Gronden verstuurd.  

In de brief de stand van zaken en nieuws over allerlei activiteiten over het voorbije en het 

komende jaar, zie deze Nieuwsbrief op de website van Vrienden van Zeeuwse Gronden. 

 Verder ontvingen wij dit jaar schenkingen, waarvoor onze hartelijke dank aan alle  
gulle gevers!  
 

Waar gaven we dit geld aan uit? 
Individuele aanvragen voor een bijdrage voor theaterbezoek, uitstapjes,  praktisch gebruiksartikel 
etc. Aanvragen worden meestal door hulpverleners gedaan, maar cliënten kunnen ook zelf een 
aanvraag indienen. Het bestuur bekijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en beslist of de 
aanvraag gehonoreerd wordt. Na afloop van de activiteit moeten de bonnetjes plus een verslag 
worden ingeleverd. Dan wordt de bijdrage overgemaakt volgens afspraak.Door Corona kwamen  veel 
uitstapjes van de cliënten te vervallen.  Een bezoek aan de Beekse Bergen ging wel door.  
 
Bescherming van  privacygegevens AVG 
Zonder toestemming delen wij persoonlijke gegevens niet met derden en worden er zonder 
toestemming  geen foto’s in de nieuwsbrief en in het jaarverslag geplaatst. 

Secretariaat : Eendragtweg 12, 4543 PL  Zaamslag  Tel: 0115 431718  

E-mail: feijterdekker@agroweb.nl 

Website: www.zeeuwsegronden.nl/vrienden-van-zeeuwse-gronden 

Bankrekening:  IBAN NL 29 RABO 013.42.59.173 t.n.v. Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden te 
Terneuzen Kamer van Koophandel nummer:  22064035    RSIN fiscaal nummer 8178.88.147 
De Stichting heeft sinds 2008 een ANBI-Beschikking, zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is en er géén successie- of 

schenkingsrecht betaald hoeft te worden 
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