Jaarverslag 2020
Zin in Utrecht, Centrum voor Levensvragen

Jaarverslag ZIU 2021

Voorwoord
Zin in Utrecht (ZiU) is een lokaal samenwerkingsverband van vrijgevestigde geestelijk verzorgers en
vrijwilligers in de stad Utrecht. De stichting is in 2013 opgericht met als doel extramurale geestelijke
begeleiding aan de inwoners van Utrecht te bieden.
Onder andere de veranderingen op het terrein van zorg en welzijn in ons land waren aanleiding voor
de oprichting van ZiU. Het neveneffect van de kanteling in de zorgsector is dat mensen die normaal
gesproken in zorginstellingen een beroep deden op een geestelijk verzorger en een
levensbeschouwelijke binding hebben, in hun thuissituatie verstoken waren van deze vorm van
hulpverlening.
Door de extra subsidieregeling van VWS die in 2019 is ingegaan kon een ontwikkeling van verdere
professionalisering en uitbreiding van activiteiten van ZiU in gang worden gezet. In 2020 heeft deze
ontwikkeling verder vorm gekregen.
De Corona pandemie is ook voor ZIU van grote invloed geweest. Daar waar fysieke bijeenkomsten
geen doorgang konden vinden is er gewerkt met digitale bijeenkomsten, zijn individuele
bijeenkomsten zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen verlopen of hebben conform de RIVMrichtlijnen vorm gekregen. Ook sommige vormen van samenwerking kwamen op een lager pitje te
staan. Toch vond ook weer meer samenwerking plaats om projecten zo veel als mogelijk doorgang te
laten vinden. Dit was gelukkig mogelijk omdat de projecten van Zin in Utrecht vallen onder de
noemer van activiteiten voor sociaal kwetsbaren. Zo was er ook intensieve samenwerking met DIGIwijs 3.0 om een handleiding te vervaardigen om ouderen digi-vaardig te maken.
Met dit jaarverslag hopen wij onze stakeholders inzicht te geven in de vele en waardevolle
activiteiten die ZiU in 2020 heeft ontplooid, en zelf meer inzicht te krijgen hoe wij onze
dienstverlening in 2021 nog verder kunnen verbeteren.
Raad van Toezicht en Team ZiU
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Bestuur & Organisatie
Inleiding
Sinds het begin van haar ontstaan in 2013 kent ZiU een driehoofdige Raad van Toezicht. In het najaar
van 2019 is gekozen voor een eenhoofdig bestuur welke bestaat uit een voorzitter die tevens
coördinator is. Een administrateur ondersteunt de organisatie op financieel gebied en 11
aangesloten vrijgevestigde geestelijk verzorgers en 41 vrijwilligers (zie bijlage) geven vorm aan het
aanbod van ZiU.
Raad van Toezicht

Coördinator

Vrijgevestigde Geestelijk verzorgers

Administrateur

Geestelijk verzorger / Coördinator
vrijwilligers
Vrijwilligers
Figuur 1: Organogram ZiU

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Elizabeth van Oostrum (voorzitter)
• Raymond Ronkes (portefeuille financiën)
• Martina van den Dool (portefeuille algemeen)
Financiën
De financiering van de geestelijke zorg in de eerste lijn bevindt zich nog in een stadium van
voortschrijdend inzicht met alle onduidelijkheden die dit met zich meebrengt.
De activiteiten van ZiU worden gefinancierd vanuit meerdere subsidiestromen. De vanaf 2019
toegekende VWS- subsidie heeft ZiU niet alleen qua aantal cliënten, aantal aangesloten geestelijk
verzorgers en financieel in een stroomversnelling gebracht. Het vaststellen en landelijke afstemmen
van tarieven en inhoudelijke criteria van de verschillende activiteiten heeft gezorgd voor een verdere
ontwikkeling van het vak Geestelijke Verzorging Thuis. In 2020 is er een start gemaakt met
kwartaalgesprekken met de projectleiders om de voortgang van de projecten en de daarbij
behorende financiën te bewaken.
Ondanks deze subsidies worden er door de aangesloten geestelijk verzorgers nog veel niet betaalde
uren besteed aan de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Levensvragen. Ton Dessing heeft als
vrijwillige administrateur de financiële organisatie gestroomlijnd wat geresulteerd heeft in een
bescheiden positief saldo van de organisatie in 2020.
Geestelijk verzorgers
Aan het einde van 2020 telt ZiU 11 vrijgevestigde geestelijk verzorgers van verschillende
denominaties waarvan het merendeel een machtiging heeft van de RING-GV om zonder zending
werkzaam te zijn. De geestelijk verzorgers bieden primair algemene geestelijke ondersteuning.
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Er vindt maandelijks een teamoverleg plaats met alle aangesloten geestelijk verzorgers voor de
afstemming en het verder ontwikkelen van beleid en activiteiten. Daarnaast vinden maandelijkse,
door de SKGV geaccrediteerde, intervisiebijenkomsten plaats voor de geestelijk verzorgers.
Vrijwilligers
ZiU beschikt over ongeveer 41 vrijwilligers. Het merendeel daarvan is gekoppeld aan kwetsbare en
eenzame inwoners van Utrecht, een aantal verricht ondersteunende werkzaamheden voor de
organisatie. Ook is een aantal vrijwilligers betrokken bij projecten met een groepsgericht aanbod.
Het vrijwilligersbestand wisselt regelmatig en vraagt om continue aandacht van de eind 2019
aangestelde coördinator vrijwilligers. De coördinator vrijwilligers is een geestelijk verzorger.
Organisatiestructuur
Aanbod in wijken
Een belangrijke structuur binnen ZIU is de toewijzing van een wijkcontactpersoon voor iedere wijk
van Utrecht. De wijkcontactpersoon is sinds eind 2019 aanspreekpunt voor cliënten, huisartsen en
andere professionals in de eerste lijn om contact mee te kunnen zoeken met een vraag voor
geestelijke ondersteuning. In iedere wijk zijn twee geestelijk verzorgers actief. De bekendheid met de
mogelijkheid van geestelijke ondersteuning in de eerste lijn kan nog verder verbeterd worden.

1 Marc Rietveld

3. .Godelieve van Liebergen

2. Mark Janssen

4 Willemien Winkel

9 + 10 Salima el Ayachi

6 Suzette van IJssel

5.Suzette van IJssel

8 Razi Quadir
7. .Godelieve van Liebergen

Figuur 2, Wijken Utrecht

Missie/ visie ZiU
In 2020 hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden rondom de missie/visie van ZiU. Zij ontwikkelt
zich steeds meer in de richting van een netwerkorganisatie voor alle inwoners van Utrecht die niet
alleen behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van zingeving en spiritualiteit maar ook
aan verbondenheid. ZiU is het Centrum voor Levensvragen voor de gemeente Utrecht.
De rol van het centrum is niet alleen gelegen in het faciliteren van de geestelijk verzorgers die als
zelfstandig ondernemers samen met vrijwilligers mensen, die daar behoefte aan hebben
ondersteunen op het gebied van zingeving en spiritualiteit, maar ook in het faciliteren van
ontmoeting rondom zingevingthematiek en spiritualiteit. De ouderenbijeenkomsten in de
buurtcentra en de intervisiebijeenkomsten van de vrijwilligers van het maatjesproject zijn hier een
mooi voorbeeld van.
Projecten ZiU
In februari 2020 zijn de verschillende activiteiten van ZIU ondergebracht in een aantal projecten en
kent ieder project een projectleider die verantwoordelijk is voor het totale project. De projecten zijn
beschreven in het projectenboek van ZIU.
Portefeuilles ZiU
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Om de ondersteunende activiteiten te verdelen onder de aangesloten geestelijk verzorgers is er
gestart met een viertal portefeuilles.
1. Netwerkbeleid
Er is een begin gemaakt met een stakeholder-analyse en het bijwerken van adressenlijsten. Hierdoor
komt het netwerk, zowel landelijk als stedelijk, van ZiU in beeld en kan er in 2021 gekeken worden of
dit netwerk dekkend is en hoe we het verder vorm gaan geven. Door Corona zijn er een aantal
landelijke en stedelijke bijeenkomsten afgelast of via een digitale vorm gegaan. Waar mogelijk is ZiU
hierbij aanwezig geweest en heeft haar visie kenbaar en zichtbaar gemaakt.
2. PR & Communicatiebeleid
Het PR & Communicatiebeleid van ZiU staat nog in de kinderschoenen. Op landelijk niveau wordt er
gewerkt aan een communicatieplan voor de centra voor levensvragen. Binnen ZIU zijn er als
middelen de nieuwsbrieven, de website, verschillende folders en het gebruik van een
Facebookaccount. Er is een Pr & Communicatieplan ontwikkeld voor 2020 en dit plan zal samen met
de andere zes centra voor levensvragen van Midden Nederland besproken en verder uitgewerkt
worden.
3. Subsidiebeleid
In december 2020 is een eerste aanzet gemaakt om het subsidiebeleid van ZiU te formaliseren en
structureren. ZiU is in belangrijke mate afhankelijk van subsidies. Het verkrijgen van subsidies kost
veel tijd en moeite en is lang niet altijd succesvol. Bovendien wil een deel van de subsidiegevers
alleen nieuwe activiteiten subsidiëren, terwijl er juist behoefte is aan het continueren van bestaande
activiteiten. Het subsidiebeleid zal in het voorjaar van 2021 zijn beslag krijgen.
4. Vrijwilligersbeleid
ZiU beschikt eind 2020 in totaal over ongeveer 41 vrijwilligers voor zowel inhoudelijke, organisatieondersteunende en uitvoerende activiteiten. Ook zijn er vrijwilligers die na afscheid te hebben
genomen van het maatjesproject in het bestand willen blijven voor incidentele activiteiten.
In mei 2020 heeft een werkgroep bestaande uit Godelieve van Liebergen, Jet van Hasselt en Peter
van de Weerd een start gemaakt met een vrijwilligersbeleid. Dit groeidocument zal in 2021 opnieuw
worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Samenwerking met Centra voor Levensvragen Midden Nederland
Er zijn zeven Centra voor Levensvragen actief binnen de regio Midden Nederland.
Cvl’s regio Utrecht
Eemland

NW Veluwe

ZOUT

Tijd voor een gesprek
ZIU

Lekstroom
Rivierengebied

Figuur 3: Centra voor Levensvragen Midden Nederland

heeft verwijderd: 2

In oktober heeft een eerste kennismaking met de coördinatoren van de centra voor levensvragen
Midden-Nederland plaats gevonden en een vergaande samenwerking tussen de centra staat voor
2021 hoog op de agenda van ZiU.
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De kernactiviteiten van ZIU
De kernactiviteiten van ZiU spelen zich af binnen vijf aandachtsgebieden:
1. Groepsbijeenkomsten;
2. Individuele consulten (inclusief de inzet van bezoekvrijwilliger)
3. Scholing/training voor professionals en vrijwilligers;
4. Onderzoek;
5. Samenwerking.
1.Groepsbijeenkomsten
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen maakt ZiU waar mogelijk gebruik van
groepsbijeenkomsten. Hieronder het aanbod van ZiU in 2020.
Project Zingevingsbijeenkomsten voor ouderen: ‘Nooit te oud om te groeien’
Bij dit project worden, in drie Utrechtse wijken, bijeenkomsten voor mensen boven de 50 jaar
georganiseerd steeds met een ander thema zoals rouw, eenzaamheid, vertrouwen, familie. De
bijeenkomsten worden goed bezocht. De bijeenkomsten vonden plaats in de wijken Hoograven,
Utrecht Oost en Utrecht Noord Oost. In de binnenstad is sinds juli een groep gestart onder
begeleiding van een getrainde vrijwilliger. In Overvecht is een start gemaakt met een groep voor
hindoestaanse ouderen. De bijeenkomsten die door Corona zijn gecanceld hebben digitaal vorm
gekregen.
Aantal bijeenkomsten
De bestaande wijken:
36.
De nieuwe wijken: 5

Aantal deelnemers
Pré Corona: 10-12

Projectleider
Suzette van IJssel

Tijdens Corona: 6-10 (de ruimtes zijn
ongeschikt voor grotere groepen)

Project De Zin van HSP
Het HSP-project biedt mensen die (h)erkenning zoeken voor hun hoog gevoeligheid twee trajecten.
Er is een cursus van zes bijeenkomsten waarin mensen beter zicht krijgen op hoe hun gevoeligheid
werkt en biedt handvatten voor hoe ze deze voor zich kunnen laten werken. In de maandelijkse HSPcafés komen mensen rondom een thema bijeen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.
Aantal bijeenkomsten
6 Cursusbijeenkomsten
4 HSP-cafés.
Eén café is geannuleerd vanwege
de Corona maatregelen.
De cursus is uitgesteld naar najaar
vanwege Corona.

Aantal deelnemers
Elke cursus heeft 6 deelnemers
HSP-café gemiddeld 6-10
deelnemers

Projectleider
Suzette van IJssel

De themaweken
In 2020 is besloten om de activiteiten in de Week van de Psychiatrie en de Week tegen Eenzaamheid
om te vormen tot het project Themaweken. Als gevolg van de Lock down kon de Week van de
Psychiatrie geen doorgang vinden. De activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid van 1-8 oktober
vonden wel doorgang. Dit jaar werden vrijwilligers niet alleen gevraagd om als luistervrijwilliger
aanwezig te zijn tijdens de koffie-inlopen van Oog voor Utrecht, maar ook uitgenodigd om zelf een
eigen workshop aan te bieden in een buurtcentrum van eigen voorkeur. Er waren vier vrijwilligers en
twee geestelijk verzorgers die een activiteit aanboden, ook deze keer weer samen met Oog voor
Utrecht, en in diverse buurtcentra. In korte tijd kwam een weekprogramma tot stand dat stedelijk en
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landelijk is verspreid. Eén van de vrijwilligers haalde met haar workshop zelfs de landelijke website
Eén tegen Eenzaamheid. Deze aanpak is voor herhaling vatbaar gebleken.
Aantal bijeenkomsten
2 maal koffie-inloop met Oog voor
Utrecht

Aantal deelnemers
Variërend van 20 tot 40

Activiteiten door vrijwilligers (o.a.
mindfulness/Tai Chi)

0 tot 4

Projectleider
Godelieve van Liebergen

Samen zin in de zomer
Dankzij jarenlange goede contacten met verschillende subsidieverstrekkers werd ZiU door een
samenwerkingsverband van drie ouderenfondsen aan het begin van het jaar uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor een uitbreiding van het bestaande aanbod aan ouderen, speciaal
voor in de zomermaanden. Dat project is Samen zin in de zomer geworden.
Aantal bijeenkomsten
7-14

Aantal deelnemers
Variërend van 2 tot 10

Projectleider:
Suzette van IJssel

2. Individuele consulten
In het afgelopen jaar hebben 124 mensen geestelijke ondersteuning gekregen via een individueel
consult met een geestelijk verzorger van ZiU in de vorm van meerdere gesprekken. Binnen deze
groep waren 7 mensen jonger dan 50 jaar. De gesprekken voor de groep jonger dan 50 jaar worden
gefinancierd uit de eigen middelen omdat de VWS-subsidie hier niet in voorziet.
Zin op Maat
Dit project koppelt vrijwilligers aan kwetsbare en eenzame inwoners van Utrecht. In 2020 meldden
zich 27 (12 meer dan begroot) vrijwilligers waarvan 12 een training konden ontvangen tijdens 2
trainingsrondes in de zomer en in het najaar. De overige vrijwilligers zijn nog in afwachting van een
intake en een training. Er zijn 22 kwetsbare Utrechters gekoppeld aan een nieuw maatje of aan een
maatje dat al langer meeloopt. In totaal hebben 39 cliënten van ZiU via het project steun ondervonden al dan niet in aanvulling op een eerder begeleidingstraject door een geestelijk verzorger.
Tijdens de beide Lock downs onderhielden de vrijwilligers nauw contact met hun maatje conform de
RIVM-richtlijnen en informeerden indien nodig de geestelijk verzorger die verantwoordelijk is voor
het contact.
Een opvallende ontwikkeling is dat tijdens de Lock down:
- Meer vrijwilligers zich hebben gemeld dan de voorgaande jaren
- De ‘maatjes’ van het eerste uur door verhoogde kwetsbaarheid als gevolg van hun leeftijd
meer aandacht en zorg vroegen van hun vrijwilligers en daarmee ook van de geestelijk
verzorger die hen begeleidt,
- Er in het afgelopen jaar meer aanmeldingen waren van jongeren voor een maatje.
Een andere nieuwe ontwikkeling van het afgelopen jaar is dat zich onder de vrijwilligers die zich
aanmelden voor Zin op Maat ook vrijwilligers bevinden die graag groepswerk doen. Het
maatjesproject staat vermeld op de stedelijke Coronawebsite van het NIZU.
https://www.nizu.nl/corona/corona-initatieven-stedelijk/ .
Activiteiten
Nieuwe koppelingen
Totaal aantal ondersteunde
cliënten
Aantal aanmeldingen vrijwilligers

Aantallen
22
39

Projectleider
Godelieve van Liebergen

27
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Aantal getrainde vrijwilligers

12

3. Scholing en training
ZiU verzorgde ook in 2020 weer verschillende scholingen/ trainingen
Onderwerpen
Training vrijwilligers Zin op Maat
Aan de slag als geestelijk verzorger thuis – hoe bereik je
cliënten?
Casuïstiek bespreking ‘spirituele crisis in palliatieve fase’
Training begeleiding bij Levensvragen in de palliatieve fase
Stage
Intervisies vrijwilligers Zin op Maat

Frequentie
Twee maal vier dagdelen

Eén dagdeel
Drie dagdelen
1 stagiair
12 maal een dagdeel

Het merendeel van de onderwijsuren in 2020 richt zich nog op de intervisie met en scholing van de
vrijwilligers die via het project Zin op Maat, gekoppeld zijn aan een inwoner van Utrecht.
Pilot Stage in de geestelijke verzorging thuis:
IN 2020 vond met subsidie van de Radbouduniversiteit een pilot plaats rondom een stage. Doel van
deze pilot was naast de daadwerkelijke begeleiding van de stagiair, het onderzoeken van de
mogelijkheden tot en aandacht vragen voor structurele financiering voor stagebegeleiding in de
Geestelijke Verzorging Thuis. Dit heeft ondanks de LOCK-DOWN geleid tot een succesvolle stage met
een stageprogramma dat vaker kan worden benut voor de begeleiding/ opleiding van geestelijk
verzorgers in de eerste lijn.
In 2020 melden zich 12 stagiaires voor met name name snuffelstages, waarvan twee serieuze
kandidaten voor geestelijke verzorging thuis. Helaas lukte het niet om, na aanvankelijke
belangstelling van een van de opleidingen en overleg met andere opleidingen financiering te vinden
en moesten beide stagiaires toch op zoek naar een andere stageplek. Het ontbreken van financiering
voor het begeleiden en opleiden is opnieuw bij de beroepsvereniging VGVZ onder de aandacht
gebracht en blijft punt van aandacht.
4.Onderzoek
ZiU participeert in een drietal onderzoeksprojecten:
- Het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging (PLOEG-3)
Dit onderzoek is op zoek naar antwoorden op vragen als; wanneer vraag je om ondersteuning op het
gebied van zingeving en spiritualiteit te geven of verwijs ik door naar een geestelijk verzorger, ben ik
als professional zelf voldoende opgeleid? Kortom wat is er nodig voor een goede ondersteuning bij
zingevingsvragen in de palliatieve fase. Het landelijk project wordt getrokken door professor Carlo
Leget.
- Samenzin
Het actie onderzoek Samenzin wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit voor
Humanistiek en richt zich op het optimaliseren van de samenwerking tussen de Geestelijke
Verzorging Thuis en de Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)/ GGZ/Ouderen. Wat doet eenieder
als het gaat om zingevingsondersteuning? Waar overlappen de beide praktijken elkaar en wanneer
verwijs je naar elkaar door? Doel is om bouwstenen te ontwikkelen voor de bij- en nascholing voor
de opleidingen Geestelijk Verzorger als voor de POH. Het project wordt geleid door Prof. Dr. Gaby
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Jacobs van de Universiteit voor Humanistiek. Suzette van IJssel is projectleider en Elisabeth van
Oostrum is betrokken bij dit project als lid van de Klankbordgroep.
- In gesprek met de Burger
Het doel van dit onderzoeksproject (ZonMW) is om aan de hand van een landelijk te ontwikkelen
draaiboek/format bewoners van Utrecht tijdens tien publieksavonden in een vroegtijdig stadium te
informeren over de mogelijkheden van de palliatieve zorg in de laatste levensfase met oog op
behoud van eigen regie.
Het project loopt van april 2020 t/m april 2023. Namens Zin in Utrecht maakt Godelieve van
Liebergen deel uit van het projectteam. Als gevolg van de coronamaatregelen is het project met
enige vertraging eind 2020 van start gegaan.
5. Samenwerking
In de thuiszorg zijn veel verschillende professionals werkzaam, zowel op het gebied van welzijn als
van zorg. Op beide gebieden wordt door de geestelijk verzorgers nadrukkelijk naar samenwerking en
afstemming gezocht.
In 2020 kon, dankzij de mogelijkheden van de VWS-subsidie, de samenwerking met professionals in
het domein van de zorg worden opgestart zoals met huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en
Palliatieve thuiszorg (PaTz)-overleggen. De mogelijkheden om gebruik te maken van een geestelijk
verzorger voor het eigen PaTz-overleg kwam in sommige wijken moeizaam op gang, in andere wijken
ging het wat soepeler.
Daarnaast is er sprake van een groeiende samenwerking met organisaties in het sociaal domein zoals
met het NIZU, DOCK, U Centraal, steunpunt Mantelzorg, maar ook met Lister en Enik Recovery en in
de afstemming rond cliënten met buurtteamondernemers.
Tot slot
Het jaar 2020 was ook voor ZiU een dynamisch jaar. De coronapandemie zorgde voor een groot
beroep op de creativiteit van zowel de geestelijk verzorgers als de vrijwilligers om de cliënten toch
ondersteuning te kunnen bieden. Er is een belangrijke stap gezet op het gebied van de
professionalisering van de organisatie welke in 2021 zijn vruchten af gaat werpen.
Wij kijken met trots terug op een bewogen jaar met meer dan mooie resultaten die ons sterken in de
gedachte dat wij een belangrijke schakel zijn in de eerste lijn om de bewoners van Utrecht te
ondersteunen bij zingevingsvragen in het soms zo complexe leven. Deze resultaten waren niet
mogelijk geweest zonder onze sponsoren.
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Aangesloten Geestelijk Verzorgers bij Zin in Utrecht

Inzetbare geestelijk verzorgers bij Zin in Utrecht

1. Godelieve van Liebergen

1. Razi Qadir

2. Suzette van IJssel

2. Sieta Motiram Sharma

3. Marc Rietveld

3. Mualla Kaya

4. Willemien Winkel

4. Jamal Mekdadi

5. Mark Janssens

5. Marjolein Heiliger

6. Lotte Plessen

6. Clara van Klaverweijde

7. Astrid van Dijk

7. Nanny Kulling

8. Esli Jongen

8. Mohammed Osrout

9. Salima El Ayachi

9. Eva Kersbergen

10. Sophie Albers
11. Peter van der Weerd
12. Jeanine Geijtenbeek (1/1/21)

Vrijwilligers ZIU (m.u.v. diegenen die uit privacyoverwegingen niet genoemd willen worden)
Agnes van Rijn
Marieta Kammeijer
Johnny Nooder
Cathelijne van der Veen
Marinka Verburg
Johanneke Klaassens
Jos Philips
Willemijn Leene
Jet van Hasselt
Josée van de Walle
Bas van der Schalie
Cis Bakker
Bram Hart
Rachel Moolenaar
Lonneke Hermans
Chaya Spierenburg
Jeroen van der Lee
Marjan Tesser

Anne Derksen
Geert Joosten
Louisa Visee
Eva Venema
Minke de Groot
Peter van de Weerd
Loek Kattenkamp
Ad de Regt
Karlijn Kremer
Andrea Huitema-Moorsmann
Rineke Bakhuis - van der Mijden
Pieter de Vreugd
Yolanda Grandiek-Piqué
Coleta Coppes
Adelina Tremonti
Gijsbert van der Heijden
Roos Nabben
Olga Feenstra
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Subsidienten
Onze activiteiten werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
onderstaande organisaties.
Gemeente Utrecht

Zin op Maat, SPA

VWS

Geestelijke Verzorging Thuis: Inzet geestelijk
verzorgers en Opzetten infrastructuur CvL, beide
via NPZUS
Stagebegeleiding (via RU)

Sormanifonds
ZonMW:
DELA Goede Doelenfonds

In gesprek met de Burger (via NPZUS), Samenzin
Actieonderzoek (via UvH)
HSP

Ars Donandi – Russel ter Bruggefonds

HSP

Oranjefonds

Zin op Maat, Zin in de Zomer

Fonds Sluiyterman van Loo via OF

Zin in de Zomer

RCOAK via OF

Zin in de Zomer

Stichting Marie Louise via RC Maagdenhuis

50-/-

De Winter Heinsius Stichting

Zin op Maat
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