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O V E R  O N S

Stichting Hart voor Zwolle verbindt enthousiaste
jongeren (18-35 jaar) aan eenzame en kwetsbare
Zwollenaren. Jongeren zetten zich belangeloos in voor
stadsgenoten die een beperkt of geen netwerk hebben. 

Hart voor Zwolle is opgericht in 2014 en inmiddels
hebben honderden jongeren zich verbonden aan Zwolse
hulpontvangers. Ze zijn gekoppeld als maatje of zetten
zich in met groepsactiviteiten. Dit doen ze voor: dakloze
mensen, vluchtelingen, mensen met een beperking,
eenzame jongeren en eenzame ouderen. 

D E  V I S I E  E N  M I S S I E  V A N  H A R T  V O O R  Z W O L L E

Zwolle is een schitterende stad. Veel Zwollenaren hebben het goed. Toch is er ook een
groep inwoners die kwetsbaar is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet.
Helaas zijn deze mensen veelal onzichtbaar voor hun stadsgenoten. In onze samenleving
leven verschillende groepen mensen vaak langs elkaar heen. Tegelijkertijd zijn er veel
mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien naar mensen die in kwetsbare
omstandigheden leven. 

We zien een jonge generatie die ernaar verlangt zich in te zetten voor anderen. Jongeren
die verlangen naar verbinding en genieten van nieuwe ontmoetingen. Stichting Hart voor
Zwolle verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn. We
geloven in de kracht van jongeren. Als zij zich gaan inzetten voor mensen die kwetsbaar
zijn, bouwen we samen aan onze stad van de toekomst.

KERNTAKEN HART VOOR ZWOLLE

1. Inspireren van jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare Zwollenaar.
2. Verbinden van jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken.
3. Begeleiden van jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten.



S A M E N V A T T I N G

N I E U W E  O N T M O E T I N G S A C T I V I T E I T E N

Samen met LIMOR en Omega Groep hebben we groepsactiviteiten georganiseerd voor
kwetsbare en dak-en thuisloze jongeren, zoals bijv. een bowlingavond en een
spelletjesavond met studenten van studentenverenigingen. 

In maart hebben we samen met het Leger des Heils een coronaherstel-afdeling opgezet en
later in het jaar hebben jongeren zich ingezet in het inloophuis. 

In november hebben we in samenwerking met het RIBW de Community 4.2 opgericht. Een
woongemeenschap waar kwetsbare jongeren samenwonen met studenten. Het
uitgangsprincipe is dat ze als huisgenoten naar elkaar omkijken en elkaar verder helpen. 

Daarnaast hebben we 3750 kant-en klare maaltijden bezorgd bij kwetsbare stadsgenoten,
die juist in de coronatijd een extra maaltijd goed konden gebruiken. Dit project hebben we
samen met de Vrienden van Greijdanus uitgevoerd. 

2020 is anders verlopen dan we hadden gedacht. Dit jaar stond in het teken van Covid-19.
We zagen een toename van eenzaamheid, de mailbox stroomde vol met hulpvragen en we
zijn veel nieuwe projecten gestart. Rond de zomer heeft een nieuw team het werk
voortgezet. Ook hebben diverse nieuwe partners zich aangesloten bij ons netwerk. In dit
verslag kunt u de verhalen van bijzondere ontmoetingen en maatjescontacten lezen. 

Het netwerk van Hart voor Zwolle is verdubbeld. Samen zijn we het eenzaamheidsvirus
gaan bestrijden.  In 2020 hebben 752 jongeren zich ingezet voor 1324 kwetsbare
stadsgenoten! We hebben 291 hulpvragen mogen oplossen en begeleiden. De jongeren
waren enorm betrokken en hebben zich  in totaal 7950 uur vrijwillig ingezet voor
Zwollenaren die geen eigen netwerk hebben. 



In dit verslag brengen we de activiteiten
van Stichting Hart voor Zwolle in beeld. 

Onze kernactiviteit bestaat uit het
verbinden en begeleiden van
maatjeskoppels. Daarnaast organiseren
we eenmalige hulpprojecten,
inspiratiemomenten en
ontmoetingsactiviteiten. 

Ook beschrijven we een aantal projecten
die we coördineren: Community 4.2, een
maatjesproject voor dakloze jongeren en
een stageproject in samenwerking met
hogeschool Windesheim en Viaa.

Ten slotte brengen we bijzondere
momenten rondom de coronacrisis in
beeld.

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G



R E S U L T A T E N  2 0 2 0

De resultaten van 2020 zijn enorm gestegen ten
opzichte van vorig jaar. Het enthousiasme van het team
en de situatie rondom Covid-19 hebben hier zeker aan
bijgedragen. De missie van Hart voor Zwolle is om
zoveel mogelijk hulpvragen structureel op te lossen.
Het is mooi om te zien dat dit de afgelopen jaren ook
zichtbaar is geworden in de resultaten. 

Opgeloste hulpvragen
In 2020 hebben we 291 hulpvragen opgelost. Daarvan
zijn er 207 nieuwe opgeloste hulpvragen, de andere
hulpvragen zijn voortzettingen uit de jaren daarvoor.
Daarvan ging het in 255 gevallen om een structurele 
hulpvraag (bijv. gezelschapsmaatje, sportmaatje of boodschappenmaatje). In de overige 36
gevallen was er sprake van een eenmalige hulpvraag (bijv. tuinklus of verhuizing). 



V E R V O L G  R E S U L T A T E N  2 0 2 0

Eenzame ouderen
47.7%

Mensen met een beperking
16%

Vluchtelingen
14.9%

Eenzame jongeren
12.5%

Dak-en thuislozen
8.9%

Vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben 752 enthousiaste jongeren zich - als maatje of bij
groepsactiviteiten - ingezet via Hart voor Zwolle. De betrokkenheid van de Zwolse
studentenverenigingen en scholen is groot, samen hebben we mooie ontmoetingen
mogelijk gemaakt. 

Hulpontvangers
In 2020 hebben 1324 Zwollenaren hulp en gezelschap ontvangen via Hart voor Zwolle.
Jongeren zetten zich in voor dak-en thuislozen, vluchtelingen, eenzame jongeren,
ouderen of mensen met een beperking of handicap. We zien een stijging in het aantal
jongeren met een hulpvraag, maar onze grootste doelgroep blijven de ouderen. 

Hulpactiviteiten en vrijwilligersuren
Alle vrijwilligers samen hebben 3914 hulpactiviteiten verricht. Gezamenlijk hebben alle
vrijwilligers zich in totaal 7950 uren ingezet voor kwetsbare Zwollenaren.

HULPONTVANGERS



M A A T J E S

V E R H A L E N  V A N  E N T H O U S I A S T E
J O N G E R E N  E N  H U N  M A A T J E S



Bertine & mevrouw Westerop

Door de coronacrisis had Bertine ineens tijd
over. Ze meldde zich aan als maatje en kwam in
contact met mevrouw Westerop. Het klikte
meteen, de eerste keer belden ze 1,5 uur met
elkaar. Sindsdien spreken ze elkaar elke week.
Mevrouw Westerop is heel blij met Bertine:
'Mijn man is vorig jaar overleden en de
coronacrisis versterkt dit eenzame gevoel.
Bertine helpt mij deze eenzame periode door.'
Ook Bertine is enthousiast. 'Als corona straks
voorbij is, blijven we zeker contact houden! We
hebben al afgesproken dat we dan gaan
koffiedrinken en dagjes weggaan.'

Marieke, Willemijn & Nathan

Nathan is gevlucht uit Oeganda en woont
nu al een tijdje in Zwolle. Hij is leergierig en
wil zich zo snel mogelijk thuis voelen in
onze stad. Marieke en Willemijn helpen
hem met het leren van de Nederlandse taal
en gebruiken hier hun oude schoolboeken
voor. Nathan leert de meiden om
Oegandese pannenkoeken te maken. Het
resultaat: drie blije, enthousiaste jongeren.

Melissa & mevrouw Derksen 

Bijna 1,5 jaar geleden was het klikgesprek
tussen Melissa en mevrouw Derksen, het was
heel gezellig. ‘Haha, de tijd vloog voorbij, ik
ging drie uur later pas weer naar huis’, vertelt
Melissa enthousiast. Sinds die dag is er een
bijzondere band ontstaan tussen beide dames.
Mevrouw Derksen: 'Melissa wil alles over mij
weten, we kletsen aan één stuk door en
drinken een kopje koffie. Mijn buren zijn jaloers
op zo’n gezellig maatje dat af en toe langs
komt.’



Amber & Giny

'Ik wil haar niet kwijt, ik beschouw 
haar als een vriendin.’ Giny zit 
glimlachend naast Amber (24) op de 
bank. Giny heeft een ernstige vorm 
van straatvrees. Helaas heeft het 
coronavirus dat nog lastiger gemaakt, 
ze durft ook niet op pad voor 
boodschappen. Sinds eind mei 2020 
komt Amber daarom elke week langs. 

‘'Voor mij is het een kleine moeite, een uurtje in de week’ vertelt Amber, 'Het is altijd
gezellig om even bij te kletsen, het is een super vrouw! Ik heb het zelf heel goed, daarnaast
heb ik de tijd, dus waarom zou ik die niet goed gebruiken?’ 

Giny geniet erg van hun wekelijkse afspraak. ‘Amber is altijd lief en attent. Elke week een
klein praatje schept een hele goede band. Het begon als boodschappenmeisje...’ Amber
onderbreekt haar lachend: 'Waarom zeg je dat met zo’n glimlach!?’ Giny glimlacht nog
breder. ‘Het voelt gewoon goed, zo natuurlijk!' Ze raakt zichtbaar 
geëmotioneerd en stopt even met praten. 'Ik raak er ontroerd van, ik zou haar niet 
kwijt willen!’ Amber vult gelijk aan: ‘Dat gaat zeker niet gebeuren!’

Tjerk & Kees 

Deze mannen gaan elke zaterdagmiddag samen op pad.
Kees zit in een scootmobiel en kan niet alleen de stad in.
Hij kent weinig mensen en is veel vrienden verloren.
Kees vertelt: ‘Ik vind het tof dat deze krullenbol elke
week langskomt, ik zie er altijd naar uit.’ 
Tjerk en Kees zijn inmiddels bekende gasten bij Muziek-
en eetcafe Woodies Zwolle en de biertjes worden direct
bij binnenkomst getapt.  

Tjerk heeft zich aangemeld als maatje, omdat hij het
belangrijk vindt om naast zijn eigen bedrijf zich ook
vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen.  

Terwijl ondertussen het favoriete nummer van Kees
wordt afgespeeld, proosten de mannen. Tjerk sluit af: ‘Ik
laat je niet in de steek, Kees. Proost op onze
vriendschap!’



P R O J E C T E N  &
A C T I V I T E I T E N



N I E U W E  O N T M O E T I N G S A C T I V I T E I T E N

Community 4.2.
In november hebben we in samenwerking met het RIBW de Community
4.2 opgericht. Een woongemeenschap waarbij  10 kwetsbare jongeren
samenwonen met 5 studenten. Het uitgangsprincipe is dat ze als
huisgenoten naar elkaar omkijken en elkaar verder helpen. Hierdoor
bouwen ze een gezond netwerk op waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
We willen een fijne sfeer creëren door groepsactiviteiten, 1-op-1 
contacten te stimuleren en huiskamermomenten te organiseren.

3750 kant-en-klare maaltijden
Door de lockdown konden veel arme Zwollenaren plotseling niet meer
terecht bij maaltijdvoorzieningen. In samenwerking met Vrienden van
Greijdanus hebben we in een korte tijd een gratis maaltijdservice opgezet.
In totaal hebben jongeren via Hart voor Zwolle 3750 gratis kant-en-klare
maaltijden bezorgd bij kwetsbare stadsgenoten, die juist in coronatijd een
extra maaltijd goed konden gebruiken. 

Mevrouw Baarslag

Yoëlle Derks (21) is maatje van Agaath Baarslag. In
november werd ze 100 jaar, maar vanwege corona
kon er geen bezoek langskomen. Dus deed Yoëlle via
Hart voor Zwolle de volgende oproep: stuur mevrouw
een kaartje! Het resultaat was overweldigend, meer
dan 1200 kaarten werden bij mevrouw Baarslag
bezorgd. Agaath reageerde zeer verrast: 'Ik word hier
zo blij van, allemaal heel hartelijk bedankt!' 

Samen met LIMOR en Omega Groep hebben we
groepsactiviteiten georganiseerd voor kwetsbare
(dak-en thuisloze) jongeren, zoals bijv. een
bowlingavond en een spelletjesavond met studenten
van studentenverenigingen. 

In maart hebben we samen met het Leger des Heils
een corona-afdeling opgezet en later in het jaar
hebben jongeren zich ingezet in het inloophuis voor
dak-en thuislozen die niet meer terecht konden bij
een bibliotheek of een andere ontmoetingsplek.



Verhuizingen
Door de anderhalve meter maatregel konden een aantal verhuizingen
van kwetsbare Zwollenaren niet doorgaan. Normaal gesproken zijn dit
niet de hulpvragen die Hart voor Zwolle oppakt, maar door corona was
de nood nu heel hoog. In samenwerking met Creating Balance, het
RIBW en Stichting Present hebben studenten via Hart voor Zwolle dit
alsnog mogelijk gemaakt. Omdat ze met studenten uit hetzelfde
studentenhuis hielpen, was de 1,5 maatregel niet van toepassing. Zo
hebben ze een oude vrouw verhuisd naar een verzorgingstehuis, een
dakloze geholpen met het inrichten van zijn eigen huis en een nieuwe
Zwollenaar geholpen met het verslepen van zware spullen. 

Coronaproof kerstdiner voor kwetsbare ouderen 
Ruim 100 bewoners van woonzorgcentrum de Rivierenhof hebben genoten van een
coronaproof kerstdiner. De ouderen mochten allemaal een familielid uitnodigen waarmee ze
samen konden eten in hun eigen appartement. Een heel ander kerstdiner dan voorgaande jaren,
maar dankzij de hulp van de jongeren was het op deze manier toch mogelijk. 

De intieme setting van het eigen appartement was erg sfeervol en de kerstmuziek klonk op de
achtergrond. De jongeren brachten de maaltijden naar de ouderen. Ze hadden voor elke
bewoner een luisterend oor, brachten een gezellige sfeer en een glimlach op het gezicht van vele
bewoners.

Filmfestival jongeren en ouderen 
Een mooie en indrukwekkende activiteit tijdens Zwollywood Filmfestival! Bewoners van de
Nieuwe Haven hebben samen met jongeren naar de film The Bucket List gekeken. De film gaat
over twee mannen van wie het einde van het leven nadert. Samen gaan ze activiteiten doen die
ze altijd al hebben willen doen. Een leuke én confronterende film, waarbij zowel jong als oud
geraakt en aan het denken werd gezet! Na afloop onstonden er mooie gesprekken. 

V E R V O L G  O N T M O E T I N G S A C T I V I T E I T E N



C O R O N A - A C T I V I T E I T E N

Dit jaar stonden er veel projecten en activiteiten in het teken van COVID-19. Vanaf de start
van de coronacrisis begonnen we met het coördineren van de vele hulpvragen en nieuwe
initiatieven. Deze nieuwe activiteiten hebben wij samen met de jongeren opgezet: 

1. Maatjescontact in een nieuwe vorm, o.a. als belmaatje en het sturen van kaartjes
2. Jongeren verbinden als boodschappenmaatjes aan ouderen
3. 70 eenzame ouderen verrast met een pakket (gemaakt en bezorgd door studenten)
4. 120x boodschappen bezorgd bij bewoners van de Nieuwe Haven (IJsselheem)
5. 240 gratis kant-en-klare maaltijden per week bezorgt bij kwetsbare Zwollenaren
6. 100 brownies, cakes en taarten gebakken en bezorgd  
7. 75 dagen eten bezorgd bij bewoners van de aanleunwoningen Berkumstede (Zernikelaan)
8. Coronaherstel-afdeling in samenwerking met het Leger des Heils opgezet
9. Isala Revalidatiecentrum IJsselheem: Ruim 200 dagen het bezoekuur voor 75 patiënten            
    coronaproof weer mogelijk gemaakt
10. Tulpen bezorgd bij ruim 100 eenzame Zwollenaren
11. (corona)Inloophuis voor dak-en thuislozen mogelijk gemaakt met het Leger des Heils
12. Coronaproof kerstdiner mogelijk gemaakt voor ruim 100 bewoners van  
      woonzorgcentrum Rivierenhof 

D E  M I S S I E  V A N  H A R T  V O O R  Z W O L L E



We zijn in Zwolle de leidende organisatie op het gebied van jonge mensen en informele zorg.
In de hulp die we bieden werken we veel samen met de gemeente Zwolle, maatschappelijke
organisaties, bedrijven, scholen, studentenverenigingen en vrijwilligersorganisaties in de stad.
Met meerdere organisaties hebben we intensief contact rondom enkele projecten die we
coördineren, voor veel andere organisaties lossen we hulpvragen van kwetsbare cliënten op.

Vrijwilligersorganisaties
In samenwerking met vrijwilligersorganisaties als SamenZwolle, ZwolleDOET! en Stichting
Present zorgen we ervoor dat Zwolse burgers gefaciliteerd worden in hulp en netwerk die ze
bieden aan kwetsbare stadsgenoten.

P A R T N E R S

Studentenverenigingen 
De meeste jongeren die zich inzetten wonen en studeren in Zwolle. Ze zijn veelal aangesloten
bij studentenverenigingen waarmee we veel samenwerken. We organiseren
inspiratieavonden en projectdagen voor deze verenigingen. 

SOOZ | Absens Carens | Navigators Studentenvereniging Zwolle | Gumbo Millenium | 
Oikos Nomos | Boreas | ZHTC | Ichthus | COS

Scholen
Studenten van verschillende scholen zetten zich individueel in, in groepsverband, eenmalig of
als jaarstage. In 2020 liepen 42 studenten stage via Hart voor Zwolle. 

Greijdanus | Hogeschool Windesheim | Landstede MBO | Hogeschool Viaa | Deltion College |
TalentStad | mbo Menso Alting  



Maatschappelijke organisaties
Het grootste gedeelte van de hulpvragen die we oplossen komt binnen via zorginstellingen die
kwetsbare bewoners begeleiden. De organisaties waarmee we nauw samenwerken zijn LIMOR,
RIBW, Driezorg, IJsselheem en de Sociaal wijkteams in Zwolle. Ook lossen we veel hulpvragen
op voor Icare, InteraktContour, Het Leger des Heils en Frion. De coronatijd heeft het netwerk
aangescherpt en vergroot. In 2020 hebben we voor 34 organisaties hulpvragen opgelost:



Bedrijven en ondernemers 
Stichting Hart voor Zwolle is volledig afhankelijk van de gemeentelijke subsidie, giften,
sponsoren en (financiële) partners. In de afgelopen jaren zijn er veel bedrijven die hun hart voor
Zwolle hebben laten spreken en ons werk steunen. Dankzij hun bijdrage kunnen we jongeren
koppelen aan kwetsbare Zwollenaren. Zo maken we onze prachtige stad samen nog mooier! 
Ook partner worden? Bekijk de website: www.stichtinghartvoorzwolle.nl/partners



P R  &  C O M M U N I C A T I E
 



Presentaties
Op allerlei manieren proberen we zichtbaar te zijn in de stad. We willen jongeren
inspireren door o.a. presentaties te geven aan jongerengroepen, scholen en
studentenverenigingen. Zo gaven we het afgelopen jaar presentaties aan leden van
8 studentenverenigingen, spraken we voor studenten van Hogeschool Windesheim,  
Hogeschool Viaa, het UIT Vormingsjaar en leerlingen van het Greijdanus.

Sociale Media
We delen veel verhalen en hulpvragen via onze social media kanalen. We maken
gebruik van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Het lukt ons goed om op
deze manier met jongeren in contact te komen. Naast hulpvragen delen we
inspirerende en hoopgevende verhalen over onze vrijwilligers en hulpontvangers. 

- Facebook (www.facebook.com/hartvoorzwolle) 
We zien dat de volgers nog steeds stijgen en dat veel hulpvragen via Facebook
worden opgelost. Een bericht genereert een gemiddeld organisch bereik van zo’n
2.000 mensen, met twee flinke uitschieters van 14.600 en 14.450 views. In totaal
hebben we 78.925 mensen bereikt. 

- Instagram (www.instagram.com/hartvoorzwolle)  
Ook op Instagram zien we een toename van volgers. Het meest gelikete bericht
heeft 1000 views. In totaal hebben we 3.058 mensen bereikt.

Nieuwsbrieven
We houden onze vrijwilligers, partners en andere geïnteresseerden op de hoogte
door middel van een nieuwsbrief. Hier een link naar onze nieuwsbrieven:
- Wat je wel kunt doen | http://bit.ly/35URH1k
- Najaarsnieuwsbrief | http://bit.ly/3szbGwl



In de media
Het jongerennetwerk van Hart voor Zwolle wordt regelmatig in beeld gebracht door
lokale en landelijke media. Hieronder enkele voorbeelden uit 2020:

23-06 | Nederlands Dagblad | Jongeren aan ouderen koppelen | http://bit.ly/35TU18B 
11-09 | In de Buurt | Zwolle minder eenzaam maken | http://bit.ly/35qhdMl
19-10 | de Stentor | Community, een unieke woonvorm | http://bit.ly/3paVeQs
03-11 | Peperbus | Job & Robin zijn maatjes | http://bit.ly/39HqVvZ
08-11 | Zwolle.nu | Jongeren helpen in coronatijd | https://bit.ly/36bqHeh
10-11 | AD | mevrouw Baarslag wordt 100 jaar | http://bit.ly/3sCowtF
16-12 | NPO 1 | Item van 2 maatjesverhalen in NietAlleen | https://bit.ly/39E7ZMU
21-12 | Swollenaer | Hart voor Zwolle verwent ouderen | http://bit.ly/3nYHQxq

Promotiefilmpjes
Dit jaar hebben we ook diverse filmpjes opgenomen om Zwollenaren te inspireren,
motiveren en enthousiasmeren. In samenwerking met de Rabobank Clubsupport hebben
we dit filmpje opgenomen: https://youtu.be/lVv7T4RwwZ4. Daarnaast heeft Sarfaty
Studios deze prachtige filmpjes voor Hart voor Zwolle gemaakt: 
- Job & Robin | https://youtu.be/0cnM86LaxL8
- Marieke & Nathan | https://youtu.be/vY6U2teTsdE
- Van aanmelding tot maatje | https://youtu.be/nFMB0Chq6JM

Acties
Diverse groepen hebben dit jaar acties georganiseerd voor Hart voor Zwolle. Wij zijn
enorm dankbaar voor deze steun. Een speciale dank aan deze acties:
- Goededoelenmarkt door leerlingen van de Twijn
- Wijn/bier actie door Ladies Circle Zwolle 
- Oliebollenactie door 3 vrienden & 3 vriendinnen
- Doneeractie door de medewerkers van SWZ
- De vele stemmers voor de Rabobank clubsupport
- De Warmlopers https://www.warmlopers.nl/#goede_doelen
- Berkum autowasactie door jongeren 
van de Ichtuskerk
- Kerstpakkettenactie door Ichtus en NSZ



Coördinatieteam
De kernactiviteiten worden gecoördineerd en begeleid door dit team: 
Eline Ploegman (teamleider), Lars Hofsink (coördinator) en Linde van der Meer (coördinator).
Zij begeleiden het jongerennetwerk, geven leiding aan verschillende projecten en organiseren
fondsenwerving en relatiebeheer. Zij zijn het gezicht van de stichting en het aanspreekpunt
voor partners, vrijwilligers en hulpontvangers.

H A R T  V O O R  Z W O L L E

V.l.n.r. Eline Ploegman, Lars Hofsink, Linde van der Meer-van Loosen

M A A K  K E N N I S  M E T  O N S !

Afscheid oud coördinatoren
Rond de zomer hebben Ard ten Brinke en Martijn Rook afscheid
genomen bij Hart voor Zwolle. Het waren indrukwekkende jaren
met volle inzet en passie. Ze hebben veel bijzondere verbindingen
mogelijk gemaakt. 

Bestuur en Ambassadeurs
Zij dragen het werk van Hart voor Zwolle een warm hart toe en
ondersteunen het coördinatieteam belangeloos bij het
ontwikkelen van activiteiten en opzetten van projecten. Met hun
netwerk en expertise hebben zij een belangrijke bijdrage aan het
mooie werk van onze stichting. 

Het bestuur bestaat uit: Gerben Visscher (voorzitter), Petra
Bleijenburg (secretaris), Wim van der Meulen (penningmeester)
en Wim van Ree (algemeen bestuurslid).

Het ambassadeursteam bestaat uit: 
Anne de Vos, Anne Geert Dijk, Henk Elshof,
Harmen Sikkema, Elsemiek Gerritzen en 
Jeroen Horstman. Dit jaar heeft Chris van 
der Meulen afscheid genomen. 


