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Stichting ZieZo: jaarverslag 2021
Stichting ZieZo heeft als doel inzicht te bevorderen in de aard en de inrichting van interculturele
communicatie en veranderingsprocessen ter verbetering van interculturele communicatie.
Oorspronkelijk is ZieZo in 1999 opgericht om aan verschillende projecten onderdak te verlenen die
binnen de doelstelling vallen.
Paraplufunctie
Mede door de pandemie zijn de lopende activiteiten van ZieZo tot stilstand gekomen. Halverwege
2021 kreeg ZieZo de vraag van derden een project (Thuisbevalcultuur) onder de paraplu van
ZieZo te mogen realiseren. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan en heeft besloten de paraplu
functie van ZieZo weer nieuw leven in te blazen.
Thuisbevalcultuur
Dit is een project van het Vertelburo van Jet Homoet & Ane C.Ose. De fondswerving heeft in 2021
plaats gevonden (incl crowdfunding) en zal zin 2022 van start gaan.
Heroes & Victims
Mede door de pandemie zijn de activiteiten die er waren noodgedwongen gestopt. Het bestuur
heeft besloten om de eigen activiteiten op dit terrein (vanaf 2014 actief) te stoppen aangezien de
geoormerkte middelen ook op zijn. Wel zal ‘het netwerk’ uitgenodigd worden om de stichting te
vragen onder de paraplu van ZieZo projecten op dit nog steeds urgente thema uit te mogen
voeren.
Beleid voor 2022
- uitvoering van Thuisbevalcultuur project
- werving van projecten die onder de paraplu van ZieZo kunnen worden uitgevoerd. Het betreft
projecten die binnen de doelstelling van ZieZo vallen en voor financiering een rechtspersoon nodig
hebben. Dit zijn veelal nieuwe initiatieven waarvoor het oprichten van een eigen stichting niet
relevant is.
Bestuur ZieZo
In 2021 is het bestuur van ZieZo gewijzigd. Met veel dank voor de jaren dat ze actief zijn geweest
hebben Ton Bouwman en Leo Vroman het bestuur verlaten. Ange Wieberdink heeft de taak van
Ton Bouwman overgenomen als (interim) voorzitter. Helen Flören heeft Leo Vroman opgevolgd.
Samen met is Anne Graumans (penningmeester) vormen zij nu het bestuur.
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